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0. Informatie over het vak  

0.1. Algemeen 

▪ Hoofdstuk 11-18 + herhaling hoofdstuk 1 

▪ Boxes: belangrijk & nuttig 

▪ Alsk yourself & summary: HEEL nuttig 

▪ Culturele verschillen: belangrijk i.v.m. theoretisch relevante kwesties, bv: maatschappelijke 

ziekenverzorging al dan of niet – integratie van mensen met migratieachtergrond 

▪ Grafieken, namen & cijfers: belangrijkste auteurs, betekenis & theoretische implicaties 

▪ Cijfers die een theoretische meerwaarde hebben (Bv: alzheimer komt bij de helft van de 90-

plussers voor) 

0.2. Doeleinden  

▪ Verdeel de levensloop in betekenisvolle periodes 

▪ Identificeer de ontwikkelingstaken voor een bepaalde periode 

▪ Maak gebruik van de levensloop perspectief om de juiste vragen te stellen 

– Het levensloop perspectief is een manier om vragen te stellen. Probeer de juiste vragen in 

kaart te stellen. Je zit met een vraag waar je geen antwoord op weet. Vervolgens ga je hier 

onderzoek naar doen. 

0.3. Belangrijk 

Veerkracht/resilience speelt een rol in elke levensfase ~ bij bepaalde genetische eigenschappen 

moeten we onze levensstijl aanpassen. 

 

 

  

Genen    Levensstijl 

veerkracht 
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1. Herhaling hoofdstuk 1 

1.1. Ontwikkelingstaken (Havighurst) 

▪ Een reeks van vaardigheden & vermogens (bekwaamheden) dat mensen ontwikkelen 

doorheen hun levensloop 

▪ Hangen af van de leeftijd waar ze kunnen onderverdeeld worden in periodes → definiëren 

dus de periodes! 

– Als we weten welke uitdagingen iemand met een bepaalde leeftijd allemaal tegenkomt, 

kunnen we dit beter begrijpen. 

1.2. 3 bronnen van ontwikkelingstaken 

Lichamelijke (biologische) 
rijping 

Individuele doelen & waarden Culturele/maatschappelijke 
verwachtingen 

– Recht staan + leren lopen 

– Aanpassen aan de seksuele 
rijping (pubertijd) of aan de 
menopauze (middelbare 
volwassenheid) 

– Bv: iemand die blind 
geboren is, zal op latere 
leeftijd kunnen lopen dan 
iemand die niet blind 
geboren is, ook al hebben 
ze dezelfde spiermassa & 
motoriek 

– Keuze voor een job of 
hobby’s  

– Morele beslissingen 

– Leren lezen 

– Verantwoordelijkheid voor 
het milieu & de 
samenleving 

– Vanzelfsprekende taak voor 
iedereen  

– ≠ per cultuur, 
maatschappij, land 

– Hangt af van de historische 
periode 

 Bv: onze generatie 
& onze ouders 
kunnen vlot Engels 
spreken terwijl 
onze grootouders 
dit niet kunnen. 

 Bv: nu leert 
iedereen 
autorijden, maar 

vroeger mochten ♀ 
dit niet. 

De bronnen kunnen veranderen. Wij zitten in de biologische rijping. Onze hersenen zijn volledig 

ontwikkeld. De biologische veroudering is al begonnen. Vanaf 40 jaar begint het gehoor af te nemen. 

De meeste rijpingsveranderingen gebeuren geleidelijk & spelen op alle leeftijden een rol. 

1.3. Uitdagingen, bepalingen & kansen 

De Havinghurst theorie slaagt de brug & zij bemiddeld tussen biologische (Bv: genetische bepaalde) 

facetten van ontwikkeling & ontwikkelingsaspecten die worden gesteund of vereist door andere 

mensen in het leven van een individu. Het brein is het biologische aspect. 
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Ontwikkelingstaken zijn uitdagingen, bepalingen & kansen. Het is een hoger niveau van functioneren 

& om welzijn te bereiken. De ontwikkelingstaken bepalen wat onze kansen zijn. De 3 aspecten zijn op 

elke leeftijd werkzaam. 

  

De mens is een product van het menselijke aspect, het culturele aspect & de individuele + sociale 

cognitie. Ze werken samen. 

1.4. Periodes van ontwikkeling (betekenisvolle periodes) 

Prenatale fase Conceptie tot geboorte 

Baby- en peutertijd Geboorte – 2j 

Vroege kindertijd (kleuter) 2 – 6j 

Middelbare kindertijd 6 – 11j 

Adolescentie 11 – 18j 

Jongvolwassenheid 18 – 40j 

Middelbare volwassenheid 40 – 65j 

Late volwassenheid 65j – dood  

▪ Er wordt gezegd dat je vanaf 18 jaar volwassenheid bent. Er zijn mensen van 30 jaar die zich 

nog steeds adolescent voelen & zich zo gedragen. Er is geen recht dat zegt dat je vanaf 18 

jaar volwassen moet zijn. 

▪ Als de mensen steeds langer leven, gaan we ons afvragen wanneer mensen echt oud zijn. 

Hier kan iemand op 55 jaar pensioen vragen omdat hij zegt dat hij oud is. In Scandinavië 

werken ze tot 70 jaar. Het begin van oud zijn wordt uitgesteld wanneer mensen langer leven. 

▪ Relaties met de periodes hangen af door: 

– Het individu zelf (hoe voelt hij/zij zich, gezondheid) 

– De maatschappij 

– De historie 

1.5. Levensloop perspectief 

1.5.1. Algemeen 

Dit is een kader om de juiste vragen te stellen, om de ontwikkelingsfasen te begrijpen. Het situeert 

zich langs deze 4 aspecten. Het zijn veronderstellingen die we gebruiken om de vragen in het juiste 

kader te zetten. 
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▪ De jong-ouderen zullen het grootste % van de bevolking voorstellen. Japan is het land met 

het grootste % oude mensen. Ze kennen een vergrijzingscrisis. Dit zal bij ons ook gebeuren. 

Het aantal eeuwelingen (mensen ouder dan 100) is verdubbeld sinds 1990. Nu zijn er 2 000 

eeuwelingen dus de verdubbeling gaat door. 

▪ Waarom is de levensverwachting van de ♀ hoger dan die van de ♂?  

Levensverwachtingen hangen af van sociale omstandigheden, inkomsten,… 

1.5.2. Levenslang 

▪ Er zijn culturele ≠ in levensverwachtingen. De levensverwachting wordt beïnvloed door: 

– Eetgewoontes 

– Zelfmoord 

– Maatschappelijke faciliteiten (Bv: waterzuivering) 

1.5.3. Multidimensioneel & multidirectioneel 

▪ Elke dimensie is even belangrijk 

▪ Snelheid van de ontwikkeling (multidirectioneel) verschilt 

▪ Ontwikkeling is niet lineair 

▪ Niet elke dimensie gaat even snel 

▪ Afhankelijk van de leeftijd kunnen de dimensies naar ≠ richtingen gaan 

▪ De dimensies hangen samen 

▪ Het traditionele zicht op de levensloop: een levenstrap 

 

 

 

 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

5 
 

▪ Leeftijdsverschillen in verwerkingssnelheid 

– “Hoe snel een test invullen” – dit zegt wat over het IQ 

– Gaat ↘ vanaf  30 jaar 

– Dit is de prestatie van verschillende leeftijdsgroepen op het performante deel van de meest 

gebruikte intelligentietest. Een intelligentietest is leeftijd-non-reference. Om het IQ van 100 

te halen moeten wij 2x zo snel zijn dan een ouder iemand. Er wordt rekening gehouden met 

de leeftijd. Dit geldt niet voor alle vaardigheden. De basisfuncties (aandacht, snelheid van 

reactie) gaan achteruit. Ze zitten op een hoogtepunt van 20 tot 30 jaar. Toch gebeuren de 

meeste auto-ongelukken binnen deze leeftijdscategorie. Ze hebben minder inzicht in dat 

anderen die vaardigheden misschien niet hebben of minder kennis.  

 

▪ Leeftijd en positieve gevoelens 

– Positief effect 

– Met de leeftijd nemen de positieve gevoelens ook toe – meer gelukkiger? 
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1.5.4. Plastisch 

▪ Hoe veel, hoe lang kunnen mensen iets bijleren. Neuroplasticiteit, cognitieve plasticiteit. We 

vinden grote ≠ ten opzichte van ≠ culturen. 

▪ Het “leren” blijft altijd, maar verminderd. 

1.5.5. Beïnvloed door veelvoudige, interagerende krachten 

▪ Evolutie van de menselijke geest als een gedeelde onderneming van het brein, cognitie & 

cultuur: 

 

1.6. Vragen vanuit een uitgebreid perspectief 

▪ Hoe bepaald de lichamelijke ontwikkeling tijdens de pubertijd de vorming van een 

adolescente identiteit? 

▪ Hoe verschillen ♀ & ♂ ten opzichte van mentale vaardigheden & om welke redenen? 

▪ Wat kan een maatschappij verwachten van oudere werknemers in verband met prestatie & 

leren van nieuwe vaardigheden? 

▪ Welke steun levert een cultuur voor ouderen bij hun overgang na de pensioenleeftijd? 

▪ Is homoseksualiteit genetisch bepaald? 

▪ Wat betekent ‘normale’ mentale gezondheid als 50% van de 90-plussers een dementie 

ontwikkelen? 
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2. Adolescentie: lichamelijke 
ontwikkeling 

2.1. Concepten van adolescentie 

2.1.1. Adolescentie: wat en wanneer? 

Het is de overgang tussen de kindertijd & volwassenheid (11-18 jaar). 

De aanvang wordt gekenmerkt door de puberteit. Dit zijn ≠ biologische gebeurtenissen die 

uiteindelijk leiden tot een volwassen lichaam & seksuele maturiteit (in de biologische betekenis). De 

lichamelijke ontwikkeling domineert deze fase. 

De basis ontwikkelingstaken van deze periode zijn over de hele wereld hetzelfde. De taken zijn 

hetzelfde, maar de timing, de oplossing, … kunnen verschillen. In de huidige geïndustrialiseerde 

samenleving zijn deze taken dermate complex dat de adolescentie een decennium duurt.  

2.1.2. Doeleinden: ontwikkelingstaken & verwezenlijkingen van de 

adolescentie 

▪ Psychologische adaptatie aan (aanvaarding van) fysieke veranderen (volgroeid lichaam, 

onevenwichtigheid) 

– Bv: jongens vinden het fijn dat meisjes borsten beginnen te krijgen, maar de meisjes zelf 

vinden het niet altijd fijn. Het gebeurt ook niet bij iedereen op hetzelfde moment & dit kan 

verrassend zijn. 

▪ Leren mannelijke of vrouwelijke sociale rol in te vullen 

▪ Verwerven van volwassen manieren van denken 

– Bv: Hypothetisch-deductief redeneren 

▪ Bereiken van emotionele & economische afhankelijkheid (ten opzichte van ouders) 

▪ Ontwikkeling van meer volwassen manieren van omgaan met leeftijdsgenoten van beide 

geslachten 

▪ Verwerven van waarden & een ethisch kader voor gedrag 

▪ Identiteitsconstructie (veilig gevoel van ‘zelf’ in seksuele, morele & maatschappelijke 

termen). Dit is het centrale doel van de ontwikkeling 

2.1.3. Opvattingen over adolescentie 

A. BIOLOGISCH PERSPECTIEF 

▪ Puberteit: rebellie & roekeloosheid (omwille van hormonen) 

▪ Biologische opschudding zorgt voor ↗ emotionaliteit & conflict (storm-and-stress 

perspectief) 

▪ Hall: gebaseerd op de evolutietheorie van Darwin. Hij beschrijft de adolescentie als een 

turbulente periode dat lijkt op het tijdperk waarbij mensen evolueren van wilden tot 

beschaafden. Biologische opschudding zorgt voor ↗ emotionaliteit & conflict 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

8 
 

▪ Freud: seksuele impulsen in de genitale fase triggeren psychologische conflicten & vluchtig 

gedrag. Intensieve zoektocht naar partner. Bij het vinden van een partner kalmeert de 

adolescent & sluit hij/zij de periode af met harmonieuze rijpheid 

▪ Adolescenten vervullen hun biologische voorbestemdheid: seksuele voortplanting & 

overleven van de soort 

B. SOCIAAL PERSPECTIEF 

▪ Onderzoekers vinden het storm-en-stress-idee is overdreven. Sommige problemen zoals 

eetstoornissen, depressie, zelfmoord & regelovertredend gedrag komen meer voor dan 

eerder. Maar over het algemeen ↗ de psychologische verstoring maar met 3% tegenover de 

kindertijd & blijft dan vaak constant in de volwassenheid (rond 15%). 

▪ Sociale & culturele invloeden, ruime interindividuele & bepaalde interculturele ≠ (Mead): de 

sociale omgeving is volledig verantwoordelijk voor het bereik van ervaringen van 

adolescenten, van irritatie tot kalmte & stressloosheid. 

C. GEBALANCEERD PERSPECTIEF 

▪ Zowel biologische als sociale invloeden beïnvloeden de ontwikkeling van adolescenten 

Biologische veranderingen Sociale verwachtingen 

– Universeel over culturen heen – Zorgen voor onzekerheid, zelftwijfel & 
teleurstelling 

– De voorgaande & huidige ervaringen van 
adolescenten bepalen het succes in het 
overwinnen van deze uitdagingen 

▪ De lengte & de eisen (& druk) van adolescentie variëren over ≠ culturen. In industriële landen 

spreekt men over 3 fasen 

Vroeg 11-12 tot 14 jaar Snelle puberale verandering 

Midden 14 tot 16 jaar Puberteit bijna voltooid 

Laat 16 tot 18 jaar – Volledig volwassen uiterlijk 

– Anticipatie van volwassen rollen 

▪ Als de sociale omgeving de adolescent ondersteunt bij het aannemen van volwassen 

verantwoordelijkheden past de adolescent zich beter aan 

2.2. Pubertijd: lichamelijke transitie tot volwassenheid 

Genen beïnvloeden de hormonale processen & reguleren puberale groei. Meisjes bereiken de 

puberteit gemiddeld 2 jaar vroeger. 

2.2.1. Hormonale veranderingen 

Er is een ↗ van het groeihormoon & thyroxine rond 8-9 jaar. Deze zijn verantwoordelijk voor 

verandering in lichaamsgrootte & beenderen. 

Seksuele volwassenheid wordt gecontroleerd door de seksuele hormonen oestrogeen & testosteron. 

Beide hormonen zijn aanwezig in beide geslachten maar in ≠ hoeveelheden waarvoor 

geslachtsverschillen ontstaan. 

▪ Jongens hebben meer van het androgeen testosteron wat zorgt voor spiergroei, gezichts- en 

lichaamsbeharing & andere mannelijke karakteristieken. De testikels geven ook een kleine 
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hoeveelheid oestrogeen vrij, wat bij 50% van de jongens zorgt voor tijdelijke borstgroei. 

Zowel bij jongens als meisjes zorgt oestrogeen er ook voor dat er meer groeihormonen vrij 

komen, waardoor de groeispurt begint & de dichtheid van de botten toeneemt. 

▪ Oestrogeen wordt bij meisjes vrijgelaten in de eierstokken. Het zorgt voor rijping van de 

borsten, baarmoeder & vagina. Het lichaam neemt vrouwelijke proporties aan & vet blijft 

aan het lichaam plakken. Oestrogeen zorgt ook voor de regulatie van de menstruatiecyclus. 

‘Adrenal androgens’ (klieren aan de nieren) beïnvloeden de groeispurt van meisjes & de 

groei van oksel- en schaamhaar. 

Geslachtsverschillen: 

Oestrogeen Androgeen testosteron 

– Meer bij meisjes 

– Eierstokken geven oestrogeen vrij  

– Bijnieren geven oestrogeen vrij  

– Oestrogeen zorgt voor borsten, 
volwassen vagina, vrouwelijke rondingen 
… reguleert ook menstruele cyclus 

– Oestrogeen ↗ groeihormonenproductie 

– Meer bij jongens 

– Testikels geven grote hoeveelheden 
testosteron vrij (maar ook oestrogeen) 

– Testosteron leidt tot spieren, beharing, 
… 

– Oestrogeen ↗ groeihormonenproductie 

 

Puberale veranderingen kunnen opgedeeld worden in 2 soorten: 

▪ Algemene groei van het lichaam 

▪ Volwassenheid van seksuele eigenschappen 

2.2.2. Lichaamsgroei 

 Jongens Meisjes 

Groeispurt Begint op 12,5-jarige leeftijd Begint op 10-jarige leeftijd 

Proporties Schouders breder 

Benen langer 

Heupen breder 

Spier-vet-verhouding Winnen meer aan spiermassa, 
aerobische efficiënte 

Winnen meer aan vet 

 

A. GROEISPURT 

Oestrogeen triggert het groeihormoon eerder dan testosteron. Daarom zijn tienermeisjes gemiddeld 

langer & zwaarder dan de jongens. Op een leeftijd van 14 jaar worden de meisjes voorbijgestoken 

door de jongens. Op een leeftijd van 16 jaar voor de meisjes en 17,5 jaar voor de jongens is het 

lichaam volgroeid. 

B. LICHAAMSPROPORTIES 

Terwijl in de kindertijd de bovenste ledematen sneller ontwikkelen dan de onderste, keert dit om in 

de puberteit. De handen, benen & voeten groeien eerst, dan gevolgd door het torso. Hierbij groeien 

de schouders breder dan de heupen bij de jongens & de heupen breder dan de schouders & middel 

bij de meisjes. Uiteindelijk worden jongens groter dan meisjes, o.a. omdat ze 2 jaar langer 

preadolescentie groei ondergaan (vooral de benen groeien dan nog hard). 
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C. SPIER-VET-VERHOUDING 

Beide seksen krijgen meer spieren maar de groei is groter bij jongens. Zij ontwikkelen meer capaciteit 

met hun spieren, hart & longen. Het aantal rode bloedcellen ↗ bij jongens maar niet bij meisjes. 

Door de rode bloedcellen wordt zuurstof van de longen naar de spieren gevoerd. 

2.2.3. Motorische veranderingen 

A. VERSCHILLENDE TIMING 

▪ Meisjes trager, spurt ↘ vanaf 14 jaar 

▪ Jongens tonen latere spurt in kracht, snelheid & uithouding 

▪ Spurt bij jongens duur langer 

Pubers gaan sterk vooruit in de grove motoriek. Bij meisjes gaat de vooruitgang traag & geleidelijk en 

stopt het meestal rond 14 jaar. Bij jongens kan men spreken van een spurt in kracht, snelheid, 

conditie dat over de hele tienerperiode gespreid is. Zij halen de meisjes in. 

Lichamelijke opvoeding gebeurt voor beide geslachten afzonderlijk omdat ze niet langer matchen op 

fysisch vlak. Atletische competentie is sterk gerelateerd aan het zelfconcept voor jongens. 

Sommige adolescenten worden zo geobsedeerd met fysieke kracht, waardoor ze drugs gaan 

gebruiken om hun prestaties te verbeteren 

B. VERANDERINGEN IN FYSIEKE ACTIVITEIT TIJDENS DE PUBERTIJD 

▪ Hoger bij jongens dan bij meisjes 

– Maar sinds 1972 is de participatie van meisjes gestegen in de VS omdat scholen een 

vergoeding kregen van de overheid. Toch blijft het % jongens hoger. 

– Meisjes worden minder aangemoedigd & krijgen minder erkenning voor sportactiviteiten. Dit 

begint heel vroeg & duurt tot de tienerjaren. 

▪ ↘ van het aantal uren fysieke activiteit tegen de leeftijd van 15 jaar 

 

– Fysieke activiteit gaat achteruit met ongeveer 40 min. per dag tot 15 jaar 

 Hoger bij jongens dan meisjes 

 Daling tegen 15 jaar (andere dingen spannender) 

 Overgewicht 

▪ Activiteit op 14-jarige leeftijd voorspelt hoeveel mensen sporten op 31-jarige leeftijd 

– Sporten die een goed uithoudingsvermogen vragen (lopen, fietsen; activiteiten die niet veel 

duur materiaal of faciliteiten vragen) worden langer uitgeoefend tot in de volwassenheid 
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– Inspanningen zoals zweten & hevig ademen zijn één van de beste voorspellers voor sport in 

de volwassenheid 

C. ALGEMEEN 

Fysieke activiteit heeft niet alleen gunstige gevolgen voor de motorische ontwikkeling, maar ook voor 

cognitieve & sociale vaardigheden. Adolescenten leren samen te werken, problemen op te lossen en 

ook assertief & competitief te zijn. 

2.2.4. Seksuele volwassenheid 

We spreken over primaire & secundaire karakteristieken. Primaire gaan over de reproductie organen. 

De secundaire gaan over de karakteristieken die men aan het lichaam kan zien & dienen als signaal 

voor seksuele rijpheid. 

Maturisatie van seksuele kenmerken (seksuele rijping): 

 Primaire seksuele kenmerken Secundaire seksuele kenmerken 

 Rijping van de voortplantingsorganen Andere zichtbare delen van het lichaam 
die duiden op seksuele rijping 

Meisjes Eerste menstruatie (menarche) Borsten 

Jongens Eerste zaadlozing (spermarche) Baardgroei, stem verandert 

Beide  Okselhaar 
 

Seksuele rijping bij meisjes: 

▪ Het begint met de borsten & de groeispurt. Menarche (eerste menstruatie) komt bij West-

Europese meisjes gemiddeld voor rond de 13 jaar, maar het kan zo vroeg als 10,5 jaar of zo 

laat als 15,5 jaar voorkomen. De natuur zorgt ervoor dat seksuele rijpheid pas komt nadat 

het lichaam groot genoeg is om kinderen te baren. Bovendien zullen bij de meeste meisjes in 

het eerste jaar tot 1,5 jaar er nog geen eitjes vrijkomen bij de menstruatie cyclus.  

Seksuele rijping bij jongens: 

▪ Het begint met de groei van de testikels & veranderingen in de textuur & kleur van de 

scrotum. Kort daarna verschijnt er schaamhaar & zal de penis groeien. Rond de leeftijd van 

13,5 jaar ontstaat de spermarche.  
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2.2.5. Individuele verschillen in puberale groei 

Erfelijkheid 

1-eiige tweeling 2-eiige tweeling 

Menarche ligt dicht bij elkaar, binnen 
dezelfde maand 

Menarche kan met 12 maanden van elkaar ≠ 

1-eiige tweelingen zijn genetisch identiek. Ze 
hebben dezelfde genen. We spreken hier 
over de grote units. 

De genetische overeenkomst is niet groter 
dan bij gewone broers & zussen. Belangrijk 
om te weten, want komt vaak terug in de 
lessen! 

 

Voeding & beweging 

▪ Meestal bij meisjes grote ↗ in gewicht (& vet) en dit zorgt voor vroegere seksuele rijpheid. 

Vetcellen produceren leptine. Deze proteïne signaleert aan het brein dat er voldoende 

reserves zijn. Het signaleert dat ons lichaam goed functioneert. 

▪ Te veel sport & weinig eten kan het vertragen 

SES & gezondheid 

▪ Armoede & honger vertragen menarche 

▪ In regio’s waar veel armoede, ondervoeding & ziekten aanwezig zijn, wordt de menarche 

uitgesteld tot een leeftijd van 14-16 jaar. Meisjes uit gezinnen met hogere inkomens ervaren 

hun menarche 8-18 maanden vroeger 

Etnische groep 

▪ Lichaamsgewicht heeft een zware invloed op de pubertijd. De menarche is vroeger bij 

zwaardere meisjes. Genetisch bepaalde snellere rijping. 

– De leeftijd van tienerzwangerschappen ↘ omdat de menarche steeds vroeger komt bij 

meisjes met overgewicht 

▪ In geïndustrialiseerde landen waar een overvloed aan eten is, is de gemeenschappelijke rol 

van erfelijkheid & milieu in de puberale lichaamsgroei zichtbaar. De groei van borsten & 

schaamhaar begint rond 9 jaar bij Afrikaanse Amerikaanse meisjes. Dit gebeurt een jaar later 

bij de Kaukasische Amerikaanse meisjes. De AA hebben hun menarche ongeveer 6 maanden 

eerder, rond 12 jaar. Zwarte meisjes hebben hun menarche meestal voor blanke meisjes van 

dezelfde leeftijd & zelfde lichaamsgewicht. 

Familiale ervaringen & stress 

▪ Kinderen met een geschiedenis van gezinsruzies, harde opvoeding of echtscheiding tussen de 

ouders ervaren hun puberteit vroeger. Kinderen uit warme gezinnen ervaren de pubertijd 

later. 

▪ Hypothese: echtscheidingen signaleert de fase van zekerheid & bescherming die voorbijgaat. 

Wanneer de veiligheid & zekerheid van kinderen in gedrang komen, is het adaptief om zich 

vroeg voort te planten. Zo komt men vaak in een vicieuze cirkel van tienerzwangerschappen.  

▪ Dus bedreiging voor de emotionele gezondheid versnelt de puberteit, bedreiging voor de 

fysieke gezondheid vertraagd de pubertijd. 
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Seculaire trend (verandering in generatie) 

▪ Vandaag komt de menarche steeds vroeger maar kindjes steeds later. Vandaag blijven 

mensen langer thuis bij de ouders wonen, ook al zijn ze seksueel rijp. Vroeger wanneer men 

seksueel rijp was, vertrek men uit huis & bouwde men een eigen gezin op. 

▪ De leeftijd van de menarche ↗ 3 maand per decennium tussen 1900-1970. 

2.2.6. Hersenontwikkeling 

1ste proces Pruning van niet-gebruikte 
synapsen gaat verder 

Frontale lobben (controle 
van gedachten & acties) 

Cognitieve vooruitgangen: 

– Aandacht 

– Planning 

– Integratie van info 

– Zelfregulatie 

2de proces Groei & myelinisatie 
versnellen 

Versterken van 
verbindingen tussen 
gebieden 

3de proces Neurotransmitter respons 
veranderingen 

Meer gevoelig voor 
opwindende 
boodschappen 

Intensifieert reacties op  

– Stress 

– Plezier 

– Nieuwigheden 

▪ Pruning = knippen. De meeste zenuwcellen verliezen we niet op oude leeftijd, maar tijdens 

de 1ste 2 jaren van ons leven. We hebben nooit meer zenuwcellen als op het moment van de 

geboorte. Daarna beginnen de zenuwcellen te organiseren in de hersendelen. Dit wordt 

meestal bepaald door de omgeving. Er beginnen verbindingen tussen de zenuwcellen te 

vormen. Zenuwcellen die deel worden van een netwerk omdat dit netwerk wordt gebruikt 

om vanalles te doen, zullen info verwerken. Zenuwcellen die deel uitmaken van een netwerk 

blijven werken, de anderen sterven af (use it or lose it). 

▪ Prefrontale regio’s gekoppeld met pariëtale regio’s vormen een groot netwerk voor allerlei 

hogere cognitieve functies (Bv: dingen niet doen, beslissingen nemen,…) 

▪ Myeline zorgt voor de elektronische overdraging van kloof tot kloof. Als de elektrische 

overdracht via de kloof niet gebruikt wordt, zal de myeline afsterven & vervolgens de synaps 

& zenuwcellen. 

▪ In de synaptische kloof wordt info overgedragen via neurotransmitters (Bv: dopamine, 

serotonine). De adolescent vertoont een dramatische ontwikkeling op vlak van het aantal 

neurotransmitters die gebruikt worden. Het niveau van neurotransmitters ↗. 

De fysieke transformatie gaat ook samen met veranderingen in het brein. Pruning van ongebruikte 

synapsen in de prefrontale cortex gaat verder. Linken tussen de 2 hemisferen breiden uit, 

myeliniseren & bereiken snelle communicatie. Als gevolg hiervan wordt de prefrontale cortex 

effectiever. Adolescenten bereiken hogere cognitieve vaardigheden. Maar deze vooruitgangen 

komen gradueel voor over ≠ jaren. Adolescenten verwerven het netwerk van de prefrontale cortex 

minder effectief dan volwassenen. Omdat het netwerk van de prefrontale cognitieve controle nog 

fine-tuning vereist. 

Neuronen spelen beter in op de prikkelende neurotransmitters tijdens de pubertijd. Hierdoor 

reageren adolescenten sterk op stressvolle gebeurtenissen. Maar omdat het cognitieve 

controlecentrum nog niet optimaal werkt, vinden ze het moeilijk om hiermee om te gaan. Dit leidt bij 

sommige pubers tot roekeloos gedrag, sensatie opzoeken, druggebruik & delinquent gedrag. 
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A. IMPULSIVITEIT & SENSATIEZUCHT 

 

▪ Er is een ↘ in impulsief gedrag. Kinderen worden ‘saaie volwassenen’. We zien ook een ↗ in 

de zoek naar sensatie tot een hoogtepunt van 20 jaar & dan ↘ het. We wijzen deze 

gedragsveranderingen toe aan veranderingen in biochemische & neurologische 

veranderingen (vorige slide). 

▪ Op een leeftijd van 14 jaar is er een probleem. We zijn heel opgewonden & weten niet 

waarom. Dit is te wijzen aan de neurotransmitters die hormonale veranderingen teweeg 

brengen. De hersenen kunnen de zelfregulatie overnemen, maar we weten nog niet hoe ze 

te gebruiken. Daarom volgen de gedragingen een ander traject. 

B. ONDERLIGGENDE HERSENFUNCTIES BIJ IMPULSIEF GEDRAG VAN DE ADOLESCENT 

▪ Adolescenten gebruiken hun prefrontale cognitieve controlenetwerk minder efficiënt dan 

volwassenen 

– Inhibitorische functies, plannen in verband met uitgestelde beloning 

▪ Emotioneel/sociaal netwerk gaat voorbij het cognitieve controlenetwerk 

– Verhoogde gevoeligheid voor neurotransmitters 

▪ Tussentijdelijke onevenwichtigheid wordt overkomen door het cognitieve controlenetwerk 

beter te leren gebruiken 

2.2.7. Veranderende staten van opwinding 

Nog steeds bijna evenveel slaap nodig (9u), maar gaan later naar bed 

▪ Biologische ‘phase delay’ 

▪ Sociale gewoontes 

▪ Bijslapen tijdens weekends 
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Gebrek aan slaap verstoort regulatie van aandacht & emoties 

▪ Lagere prestatie  

▪ Humeurschommelingen 

▪ Risicogedrag 

Het brein zorgt voor een verandering in het slaappatroon. Adolescenten gaan veel later naar bed, 

maar hebben nog evenveel slaap nodig (ongeveer 9 uur). Zij slapen dus bijna nooit genoeg op een 

schooldag & slapen uit in de weekends. Dit heeft te maken met biologische ‘phase delay’ (circadiaan 

ritme niet gelijk met opgelicht ritme) en sociale gewoontes. Schooldagen die later beginnen 

verzachten het probleem maar laten het niet verdwijnen. Adolescenten moeten hierover educatie 

krijgen. Adolescenten met te weinig slaap presteren zwak op cognitieve taken tijdens de 

ochtenduren. Ook presteren zij slechter op school & hebben ze meer kans om depressieve 

stemmingen te hebben of hoog risicovol gedrag te vertonen (Bv: drinken). 

2.3. Psychologische impact van puberteitsgebeurtenissen 

2.3.1. Reacties op puberale veranderingen 

Meisjes – Verrassing 

– Positiever dan vroeger 

– Voorbereiding & info helpen 

– Betrokkenheid vanwege vader 
helpt (vaders tonen vaak geen 
interesse in menarche maar kan 
wel helpen) 

Jongens – Gemengde reacties 

– Vroeger dan verwacht 

– Voorbereiding helpt 

– Kunnen voordeel hebben door 
erover te praten 

 

Hoewel de menarche voor meisjes vroeger een traumatische gebeurtenis was, zijn meisjes 

tegenwoordig vooral verrast & ervaren ze een mengeling van positieve & negatieve emoties. De 

individuele verschillen die er zijn bij meisjes komen vooral voort uit kennis die men al had & steun 

van de familie. Dit wordt op zijn beurt beïnvloed door culturele attitude tegenover puberteit & 

seksualiteit. 

Ook jongens hebben gemixte gevoelens bij hun spermarche. Zo goed als alle jongens bezitten de 

kennis wel, maar niemand heeft hen er over gesproken. Jongens hebben de kennis dan wel, maar 

velen zeggen dat ze toch onvoorbereid waren & dat het vroeger kwam dan verwacht. In tegenstelling 

tot meisjes, praten jonger hier ook niet over. Zij krijgen dan ook minder sociale steun.  

Bij beide seksen heeft het gevoel voorbereid te zijn een grote invloed op de emoties die erbij komen. 

In sommige stammen wordt het begin van de puberteit gevierd met een initiatie ceremonie, een 

ritueel om duidelijk te maken aan de gemeenschap dat het kind nu meer rechten & 

verantwoordelijkheden zal krijgen & het waardeert. Zo heb je ook religieuze (Bv: barmitswa) waarbij 

dit geldt binnen de religieuze gemeenschap. Westerse adolescenten krijgen slechts gedeeltelijk een 

volwassen status, op ≠ leeftijden. Op sommige gebieden worden ze ook nog gewoon als kinderen 

beschouwd. Dit gebruik aan een duidelijk signaal vanuit de maatschappij zorgt voor verwarring bij de 

volwassene in wording. Er is geen algemeen aanvaarde moment of ‘marker’ van overgang. 
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2.3.2. Puberale veranderingen, emoties & sociaal gedrag 

A. DE STEMMING VAN DE ADOLESCENT 

Gerelateerd (maar matig sterk) aan hormoonniveaus. Hogere niveaus van puberale hormonen zijn 

slechts matig gelinkt met grotere humeurigheid. Adolescenten hebben echt meer last van 

humeurigheid dan kinderen & volwassenen. De studies tonen geen directe correlatie. Er is dus nog 

meer onderzoek nodig, maar het wijst op de verstoorde balans van de hormonen. 

Elektronische Beeperstudie (Larson) 

▪ 1 week, opgepiept op willekeurige momenten 

▪ “Schrijf neer wat je doet, met wie & hoe je je voelt” 

▪ Meer negatieve gedachten 

Meer negatieve gebeurtenissen bij adolescenten dan bij kinderen & volwassenen. Dit komt omdat de 

cultuur veel druk uitoefent & met de reacties. Tieners reageren er bovendien ook sterker op (o.w.v. 

neurotransmitter-activiteit). 

Stemmingswisselingen (verandert van vrolijk naar verdrietig & weer terug) 

 

Gerelateerd aan dagelijkse gebeurtenissen maar moeilijker te voorspellen dan bij kinderen of 

volwassenen. De hoogtepunten kwamen vaak voor als ze bij leeftijdsgenoten waren, de lagere 

punten vaak bij volwassen-geconstrueerde omgevingen (les, werk, kerk,…). 

B. OUDER-KINDRELATIE TIJDENS DE ADOLESCENTIE 

↗ conflict 

▪ Psychologische verwijdering (modern alternatief voor het verlaten van de familie). Maar 

langere economische afhankelijkheid. 

▪ Verschillende standpunten over het al dan niet klaar zijn van tieners om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. 

▪ ‘Distancing’: ook al hebben kinderen leuke relaties gehad met ouders, broers & zussen, op 

een bepaald moment nemen ze meer afstand & gaan ze meer om met leeftijdsgenoten. Dit 

is volledig normaal. Ze genieten niet meer van de familiale nabijheid. Het basisprobleem 

blijft hetzelfde. Families zijn een vrij recent gegeven. Alles heeft te maken met voortplanting. 

Familie brengt problemen mee. Er kan insect ontstaan. Het insect probleem wordt groter. 

Vroeger werden kinderen op 13/14 jarige leeftijd uitgehuwelijkt & daarmee werd insect van 

de tafel geveegd. Vandaag is dit anders. Adolescenten blijven omwille van de 

ontwikkelingstaken langer bij de familie wonen (aanpassing van cultuur aan biologische 

ontwikkeling). Distancing is een beschermingsmechanisme tegen insect. 
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De meeste conflicten zijn niet ernstig 

▪ Doorgaans over onbenullige, dagdagelijkse aangelegenheden 

▪ Ouder-dochterconflicten (in het bijzonder (moeder-dochter) zwaarder 

▪ Ook affectie & steun 

Veel adolescenten discussiëren meer & brengen niet meer graag tijd door met hun familie. Bij niet-

menselijke primaten is het zelfs zo dat de puber de familie verlaat. Voor mensen is dit geen goed 

gebruik meer, dus als alternatief spreken we van het fenomeen: psychologisch afstand nemen. Het 

veroorzaakt ook meer economische afhankelijkheid. Omdat de kinderen volwassener worden eisen 

ze ook zo behandeld te worden. Dit & het feit dat adolescenten steeds beter kunnen redeneren 

zorgen voor spanning tussen kind & ouders. De onenigheden gaan vooral over alledaagse zaken. 

Maar onderliggend aan deze zaken zitten serieuzere kwesties zoals de inspanningen van de ouders 

om hun tieners te beschermen. Er is een grote kloof tussen de verantwoordelijkheden die ouders 

denken dat hun tieners mogen opnemen & die tieners denken dat ze kunnen opnemen. 

2.3.3. Timing van puberteit 

 Meisjes Jongens 

Vroege puberteit – Niet populair, teruggetrokken, 
laag zelfvertrouwen 

– Meer afwijkend gedrag 

– Negatief lichaamsbeeld 

– Meer LT problemen 

– Populair 

– Zelfverzekerd, onafhankelijk 

– Positief lichaamsbeeld 

– Meer stress rapport 

Late puberteit – Populair 

– Sociaal, levendig, leidersfiguren 
op school 

– Positief lichaamsbeeld 

– Onpopulair 

– Angstig, veel praten, aandacht 
zoeken 

– Negatief lichaamsbeeld 
 

Factoren die een rol spelen in de reacties op de timing van de puberteit 

▪ Hoe dicht het lichaam van de adolescent aanleunt bij het ideaal van de cultuur op gebied van 

lichamelijke aantrekkelijkheid 

– Lichaamsbeeld: de opvatting over & houding tegenover het eigen voorkomen 

– Meisjes: willen meestal dunner zijn (heeft te maken met het lichaamsideaal) 

– Jongens: willen meestal breder zijn 

– Lichaamsbeeld is een sterke voorspeller voor zelfwaarde bij jonge mensen. Maar de 

negatieve effecten van de timing van de puberteit komen pas echt tot uiting in combinatie 

met andere stressoren 

▪ Hoe goed jonge mensen erbij horen op fysiek gebied met leeftijdsgenoten 

– Vroeg puberende meisjes & laat puberende jongens voelen zich vaak het minst goed in hun 

vel. Adolescenten hebben de voorkeur voor vrienden of vriendinnen van hetzelfde niveau van 

fysieke maturiteit. Maar soms zijn deze ouder. Probleem: aangezet tot ‘volwassen’-

activiteiten waarvoor ze nog niet klaar zijn. 
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Gevolgen op lange termijn 

▪ Vooral vroegrijpe meisjes hebben ernstige negatieve gevolgen op LT. Depressie bijvoorbeeld 

stopt bij jongens als ze 13 jaar zijn, maar blijft bij deze meisjes vaker verder duren. Deze 

meisjes hebben ook vaker slechtere kwaliteit van relatie bij familie & vrienden, kleinere 

sociale netwerken & een lagere levenstevredenheid. 

▪ Opmerking: vroege puberteit komt vaak voor bij een voorgeschiedenis van familieconflict & 

strenge opvoeding. Misschien beginnen vroegrijpe meisjes de adolescentie al met 

emotionele & sociale moeilijkheden. 

Zie vragen p.371 

2.4. Gezondheid 

2.4.1. Voeding 

Caloriebehoefte ↗ door enorme groeitoename (koelkast ‘leegroven’). 

Slechte voedingskeuzes 

▪ Minder fruit, groenten, melk 

▪ Meer frisdrank, fastfood 

▪ Slaan ontbijt over 

▪ ‘eat on the run’ 

Meest voorkomende voedingsprobleem: ijzer- & vitaminetekorten (vooral bij meisjes door 

menstruatie). 

Tieners groeien zwaarlijvigheid als kinderen meestal niet uit. 

‘Fad diets’ bij meisjes (gewichtsverlies op KT). 

Eten in familieverband is gerelateerd aan kwaliteitsvolle voeding (opname calcium, meer groenten & 

fruit, minder frisdrank). 

▪ Er bestaan culturele verschillen in hoe vaak mensen samen eten met hun familie. Het hangt 

er ook vanaf hoeveel ruimte dit beneemt in de sociale ruimte. Blijf je na het eten nog zitten 

voor koffie of niet? (Bv: in Amerika blijven mensen nooit lang zitten). 

We verschillen in hoeveel voeding we kunnen verdragen. 

2.4.2. Eetstoornissen 

A. ANOREXIA NERVOSA 

= eetstoornis waarbij jongeren zichzelf uithongeren, uit (dwangmatige) angst om dik te worden. 

Het treft 1% Noord-Amerikaanse & West-Europese tienermeisjes, 6% hiervan sterft. Het is een 

dodelijke stoornis. Sterke ↗ in de voorbije eeuw (heeft te maken met het slankheidsideaal, maar dat 

is zeker niet de enige verklaring). Het komt voor in alle SES, maar het lijkt minder voor te komen bij 

zwarte meisjes. 10-15% van de anorexia gevallen zijn jongens. Hiervan zijn de helft homo- of 

biseksueel. 
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Kenmerken: 

▪ Buitensporig diëten 

▪ Vaak ook buitensporig sporten 

▪ Extreem verstoord lichaamsbeeld (ze zijn erg mager, maar zien zichzelf als dik) 

▪ Gewichtsverlies (25-50% van hun verwachte gewicht voor hun lengte & leeftijd) 

▪ Menstruatie blijft uit (voorwaarde menstruatie: meer dan 15% lichaamsvet) 

▪ Bleke huid 

▪ Kleine dunne haartjes over het hele lichaam 

▪ Extreme gevoeligheid voor koude 

▪ Broze, verkleurde nagels 

Anorectische meisjes ontkennen hun probleem doorgaan. Ze hebben niet door dat ze een verstoord 

lichaamsbeeld hebben. De behandeling verloopt hierdoor moeizaam. Minder dan 50% geneest 

volledig. Familie, therapie & medicatie om angst & de onbalans van neurotransmitters te ↘ blijkt het 

meest succesvol te zijn. 

Hoge standaarden voor hun eigen gedrag & prestaties, emotionele inhibitie, vermijden intieme 

banden met mensen buiten de familie. Vaak prima studenten, verantwoordelijk & gedragen zich 

goed. 

Kenmerken in verder stadium: 

▪ Hartspier kan krimpen 

▪ Nieren werken mogelijk niet meer 

▪ Mogelijke onomkeerbare hersenbeschadiging 

▪ Verlies van beendermassa kan voorkomen 

Oorzaken: 

▪ Erfelijkheid (eeneiige tweelingen vs. twee-eiige tweelingen) 

▪ Maatschappelijk ideaal (magere modellen, cultuurziekte) vooral bij vroegrijpe meisjes 

▪ Abnormaalheden in neurotransmitters in de hersen (angst, impulscontrole) maken personen 

kwetsbaarder 

▪ Gezin: overcontrolerend, overbescherming 

– Moeder: vaak veel eisen op vlak van school, uiterlijk, … overbeschermend & controlerend 

– Vader: emotioneel afstandelijk – dit kan bijdragen tot perfectionisme & angst 

– Soms anorexia als revoltering tegen ouders 

▪ Adolescent 

– Perfectionisme 

– Wanneer ze niets meer onder controle hebben, proberen ze controle te hebben op vlak van 

eten 

– Voordien de ideale dochter 
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B. BOULIMIA NERVOSA 

= streng dieet & beweging, overeten & purgeren. Vreetbuien worden gevolgd door zelfopgewekt 

braken & purgeren door middel van een laxeermiddel. 

Informatie: 

▪ Komt meer voor dan anorexia. 2-3% van de tienermeisjes, 5% had vroeger anorexia 

▪ Overgewicht & vroege puberteit ↗ risico, maar er is geen rechtstreeks verband 

▪ Gevoelens van depressie & schuld over eetgewoontes. Ze zijn zich wel bewust van hun 

problematiek (verschil met anorexia) 

▪ Wanhopig voor hulp. Veel gemakkelijker te behandelen. Behandeling o.a. met 

antidepressiva, eetlustremmers, verandering van eetgewoontes,… 

▪ Vaak impulsieve personen die sensatie zoeken & gebrek aan controle hebben op 

verschillende gebieden. Zij vertonen ook vaak ander risicogedrag (alcohol, diefstal) 

▪ Het is een stoornis waarbij ‘anorectisch’ gedrag (strikt dieet, veel lichaamsbeweging) 

afwisselt met vreetbuien & (opzettelijk) braken & gebruik van laxeermiddelen 

Verschillen met anorexia: 

▪ Ouders afstandelijk 

▪ Gaan eten om leegte te vullen 

▪ Depressief & schuldig voelen over ongewone eetgewoontes 

▪ Gaan vaak geholpen willen worden 

Gevolgen: 

▪ Tandglazuur gaat weg van de tanden 

▪ Levensgevaarlijke beschadiging aan de keel & maag 

Oorzaken: 

▪ Erfelijkheid 

▪ Overgewicht 

▪ Soms omwille van perfectionisme 

▪ Geen zelfcontrole 

▪ Veel winkelen 

▪ Alcoholmisbruik 

Therapie: 

▪ Hulpgroepen 

▪ Info over voeding 

▪ Training in het veranderen van eetgewoontes 

▪ Medicatie voor angst, depressie & om honger te controleren 

Beide stoornissen treden meestal op bij meisjes & beginnen bij de adolescentie. Toch zijn ze beiden 

heel verschillend. 
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2.4.3. Seksualiteit 

Grote veranderingen in hormonen bij de puberteit: vooral ↗ androgenen bij jongens & meisjes leidt 

tot ↗ libido. 

Seksualiteit wordt belangrijk in sociale relaties. 

A. DE IMPACT VAN CULTUUR 

Noord-Amerikaanse attitudes zijn relatief beperkend. Ouders verschaffen weinig of geen info. 

Tieners die geen info van ouders krijgen, zoeken informatie via: vrienden, boeken, TV, internet,… 

Media & familie zenden tegenstrijdige boodschappen uit. 

Praten over seks met adolescenten: 

▪ Zorg voor open communicatie 

▪ Gebruik correcte termen 

▪ Luister, discussieer, werk samen 

▪ Eerst denken, dan praten 

▪ Blijf in gesprek 

▪ Het internet als ‘gevaarlijke’ opvoeder 

– 42% van de 10-17 jarige adolescenten in de VS rapporteert bezoek aan pornografische sites 

(waarvan 66% ‘toevallig’) 

Blootstelling aan seks, voorlichting, verschillen over de hele wereld. Warme, open gesprekken zijn 

geassocieerd met de overname van de ideeën van de ouders door de tieners & reductie van seksuele 

risico’s. De meeste ouders: geven weinig info, ontmoedigen seks & praten niet over seks in het bijzijn 

van kinderen. 

Slechts 50% van de jongeren krijgt info van ouders over seksuele thema’s. Veel ouders denken dat ze 

zich gaan beschamen of dat hun kinderen hen niet serieus nemen. 

▪ Leren van vrienden, boeken, magazines, TV, films & internet 

▪ 80% van de TV-programma’s bevatten seksuele inhoud, zonder info over zwangerschaps- 

en/of ziekte preventie 

▪ Probleem: via TV wordt seks als ‘niets’ of ‘normaal’ voorgedaan, terwijl het ondertussen in 

de cultuur zelf doodgezwegen wordt 

▪ Gevolg: weinig jongeren weten wat een verantwoordelijk seksleven inhoudt 

▪ Blootstelling aan media met seksuele inhoud voorspelt huidige seksuele activiteit van tieners 

of de intenties van seksuele activiteit in de toekomst & de daaruit volgende 

zwangerschappen 

Internet: 

▪ 42% van Amerikaanse jongeren tussen 10 & 17 jaar hebben al pornosites bezocht, 66% 

hiervan zegt dat het op hun scherm kwam zonder dat zij het wilden zien 

▪ Depressieve, gepeste of misdadige jongeren komen meer in contact met pornosites, wat hun 

aanpassingsproblemen misschien groter maakt 
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B. SEKSUELE ATTITUDES & GEDRAG 

Onthoudingsprogramma’s: meer liberaal doorheen de voorbije 40 jaar. Meesten vinden seks voor 

het huwelijk oké voor toegewijde partners. 

Activiteit stemt overeen met attitudes. Er is een ↘ sinds 1990 & beperkt aantal partners 

(Amerikanen meer dan Canadezen). 

Er is een recente ↘ van seksuele activiteit doordat veel ouders toch met hun jongeren over seks 

beginnen praten omwille van de risico’s die het meebrengt (aids, soa,…). 

Aanzienlijk % seksueel actief: 

▪ Kwaliteit van seksuele ervaringen verschilt 

▪ Jongens vroeger dan meisjes (3-6% hoger) 

▪ Beperkt aantal partners (meerderheid 1 tegen het einde van de middelbare school). In 

Amerika heeft 18% van de jongens seks gehad met 3 of meerdere partners in het voorbije 

jaar. In EU & Canada is dit slechts de helft (9%) 

▪ Amerikaanse, Canadese ratings hetzelfde als andere westerse landen (zie grafiek) 

▪ Vroege seksuele betrekkingen doorgaan in achtergestelde gezinnen (armoede eerder dan 

etniciteit) 

▪ Afwezigheid van de vader is een belangrijke predictor bij meisjes 

 

C. KENMERKEN VAN SEKSUEEL ACTIEVE TIENERS 

▪ Impulsief in de kindertijd 

▪ Weinig gevoel van persoonlijke controle 
over levensgebeurtenissen 

▪ Vroege puberteit 

▪ Scheiding 

▪ 1-ouder gezin 

▪ Pleeggezinnen 

▪ Grote gezinnen 

▪ Weinig of geen religieuze toewijding 

▪ Weinig ouderlijke controle 

▪ Slechte ouder-kind communicatie 

▪ Seksueel actieve vrienden & oudere 
broer/zus 

▪ Slechte schoolresultaten 

▪ Lagere scholingsambities 

▪ Neiging om norm-overtredende 
handelingen uit te voeren (alcohol & 
druggebruik) 

▪ Bij vaderafwezigheid: meisjes vaak 
vroeger seksueel actief & sneller 
zwanger 
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Kenmerken van seksueel (vroeger) actieve adolescenten 

Persoonlijk – Vroege puberteit 

– Neiging tot verbreken normen 

– Weinig religieuze betrokkenheid 

Familie – Stief- of alleenstaande ouder of grote familie 

– Beperkte monitoring vanwege ouders, ouder-kindcommunicatie 

Peers – Seksueel actieve vrienden of broers/zussen 

Educatief – Zwakke schoolprestaties 

– Weinig ambitie inzake educatie 
 

Veel van deze factoren zijn geassocieerd met het opgroeien in een lage SES. Vroegere seksuele 

activiteit bij lage SES & buurten met meer criminaliteit & verval. In zulke buurten vaak zwakke sociale 

verbintenissen, weinig ouderlijk toezicht & controle. Groot verschil tussen zwarten die al seks 

hebben gehad (67%) t.o.v. hele zwarte populatie (48%). Dit zou verklaard kunnen worden vanuit het 

aantal zwarten in armoede. 

D. ANTICONCEPTIE 

Recente ↗ in gebruik (mogelijks te verklaren door aids). Maar toch 20% Amerikaanse seksueel 

actieve tieners gebruiken geen voorbehoedsmiddel & vormen hiermee een risico om ongewenst 

zwanger te worden. Er zijn culturele verschillen. 

Redenen voor geen gebruik: 

▪ Bezorgd om de mening van anderen (sociale omgeving) 

▪ Geen realistisch idee van gevolgen van vroege ouderschap op hun huidige & toekomstig 

leven (adolescent risicogedrag) 

▪ Gedwongen (moment van geslachtsgemeenschap) 

▪ ‘het was niet gepland’ of ‘ik wou het moment niet verpesten’ 

▪ Sociale omgeving: tieners zonder kansen op een goede opleiding of werk, hebben meer kans 

om onbeschermde seks te hebben soms in uitbuitende relaties 
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Tieners die over seks praten met hun ouders gaan zichzelf sneller beschermen. Maar weinig tieners 

denken dat hun ouders begripvol of steunend zouden reageren. Info op school is ook vaak onvolledig 

of soms zelfs fout. 

Sommige tieners weten niet waar ze anticonceptie kunnen halen, of info hierover. Tieners die er met 

derden (Bv: dokters) over willen praten twijfelen aan de vertrouwelijkheid. Ongeveer 20% die 

gezondheidsvoorzieningen gebruiken, zeggen dat als hun ouders werden verwittigd, ze nog steeds 

seks zouden hebben maar dan zonder bescherming. 

E. SEKSUELE ORIËNTATIE 

4% van de 15-44 jarigen identificeert zichzelf als holebi. Een ongekend aantal heeft zich op die 

leeftijd nog niet ge-out t.o.v. vrienden of familie. Je wordt niet als holebi geboren, het is een 

voorkeur. 

Stereotiep & misopvatting: 

▪ Homoseksuele adolescenten zijn doorgaans niet ‘genderafwijkend’ (Bv: kleding of gedrag) 

▪ 50-60% die homoseksuele daden rapporteren, identificeert zichzelf als heteroseksueel 

▪ Biseksualiteit is meer blijven dan men zou denken 

Evolutionair gezien kunnen homoseksuelen adaptief nut hebben gehad om de agressieve competitie 

tussen ♂ te laten ↘. 

Erfelijkheid & omgevingsfactoren: 

Erfelijkheid Omgevingsfactoren 

– Gedeelde homoseksuele oriëntatie hoger bij 
identieke dan bij niet-identieke tweelingen 
& biologische verwanten meer dan 
geadopteerde gezinsleden 

– Mannelijke homoseksualiteit meer 
voorkomend aan moeders- dan aan vaders 
kant van de familie (indicatie dat het x-
gerelateerd is) 

– Men denkt dat genen zowel het niveau als 
de impact van prenatale sekshormonen 
beïnvloeden. Een bepaald gen zou tijdens de 
zwangerschap de prenatale sekshormonen 
beïnvloeden. Hierdoor worden 
hersenstructuren zo beïnvloed, dat ze 
homoseksueel gedrag & oriëntatie 
veroorzaken 

– Meeste onderzoek gebeurt met homo’s. We 
weten weinig over lesbiennes 

– Oestrogeen-verhoogde drugs beïnvloeden 
de oriëntatie bij dochters. Meisjes die aan 
hoge niveaus oestrogeen of androgeen zijn 
blootgesteld, zullen sneller lesbisch of 
biseksueel zijn dan anderen. Dit kan komen 
door een genetisch defect of medicatie om 
miskraam te voorkomen 

– Homoseksuele ♂ zijn vaker laat in volgorde 
van geboorten & zij hebben typisch meer 
oudere broers. Dit komt doordat het lichaam 
van moeders met meerdere jongens soms 
antilichamen tegen androgenen produceert 
& dit zorgt voor een ↘ van de prenatale 
impact van mannelijke sekshormonen op de 
hersenen van later geboren jongens. 

 

Genetische factor is dus maar 1 factor. Het zegt alleen dat homoseksualiteit volledig natuurlijk is & 

niet een eigen keuze is. 

▪ Behaviorisme: tabula rasa: we worden onbepaald geboren, omgeving vult de tafel 

▪ Seksuele oriëntatie is niet per sé een keuze. Het is biologisch (genetische programma) + 

omgeving 
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De stadia van zich ‘outen’: 

1. Zichzelf anders voelen 

6-12 jaar 

▪ Speelinteresses sluiten eerder aan bij die van het andere geslacht 

▪ Jongens: emotioneel gevoeliger, minder interesse in sportieve 
activiteiten 

▪ Niet van dag op dag, maar ontstaat met de tijd 

▪ Ze vragen zich af waarom de typische heteroseksuele oriëntatie niet 
toepasbaar is op hen. In vergelijking met kinderen die zich goed voelen 
bij hun seksualiteit, gaan seksuele-vragende kinderen meer angst 
kennen bij leeftijdsgenotenrelaties & een grotere ontevredenheid 
over hun geslacht kennen 

2. Verwarring  

11-15 jaar 

▪ Nu duidelijkere gevoelens van ‘anders zijn’ op seksueel vlak 

▪ Bewustheid van aangetrokken worden door hetzelfde geslacht: 
vroeger (11-12 jaar) voor jongens dan voor meisjes (14-15 jaar) 

▪ Typische gedragingen bij zich niet goed voelen als homoseksueel 

– Gevoelens van isolatie & verwarring 

– Overcompensatie 

– Pogingen tot heterodating 

– Hoger gevaar voor zelfmoordneigingen 

– Ontsnapping zoeken in alcohol & drugs 

3. Aanvaarding  

Variërende leeftijd 

▪ Meeste tieners aanvaarden hun oriëntatie aan het einde van de 
adolescentie, maar outen zich daarom niet noodzakelijk 

▪ Bang zijn van verbaal & fysiek geweld (75% rapporteert verbaal 
geweld, 15% fysiek) 

▪ Diegene die het niet vertellen doen zich voor als een heteroseksueel 

▪ Aanvaarding belangrijk om energie vrij te maken voor andere aspecten 
van psychologische groei 

▪ Hoe vertellen? 

– Eerst aan goede vrienden vertellen 

– Aan hun ouders vertellen wanneer ze een relatie hebben met 
iemand van hetzelfde geslacht. Meeste ouders reageren 
positief of slechts lichtjes negatief & ongelovig. Kleine 
minderheid reageert sterk afwijzend 

– Gevolgen van uitkomen & positieve reactie krijgen: goede 
aanpassing. Verlaagde geïnternaliseerde homofobie (sociale 
vooroordelen tegenover zichzelf), zien homoseksualiteit als 
betekenisvolle & volwaardige identiteit. Het is belangrijk 
contact met andere holebi’s te hebben! 

2.4.4. Seksuele aandoeningen 

Informatie: 

▪ Adolescenten hebben hoogte % soa’s van alle leeftijdsgroepen. Zowel homoseksuelen als 

heteroseksuelen lopen een risico 

▪ 1 op 6 krijgt een van deze ziektes per jaar in de VS. Dit is 3x meer dan in Canada & West-EU 

▪ Tieners die een groter risico lopen, zijn diegenen die meer onverantwoordelijk seksueel 

gedrag stellen. Soa’s kunnen leiden tot steriliteit & levensbedreigende complicaties 

▪ 1 op 5 aidsgevallen in VS betreffen jonge mensen tussen 20-29 jaar & hebben dus hun 

oorsprong in de adolescentie (symptomen aids pas na 8 jaar) 
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▪ Meisjes hebben 2x zoveel risico besmet te worden. Dankzij biologische anatomie hebben ze 

een groter risico op infecties 

▪ Druggebruikers die naalden delen & mannelijke adolescenten die seks hebben met 

mannelijke Hiv-positieve ♂, tellen voor het grootste deel van de gevallen 

▪ Ook bij heteroseksuelen veel gevallen. Vooral bij adolescenten die meer dan 1 partner 

hebben gehad de voorbije 18 maanden. Het is gemakkelijker als ♂ om een ♀ te besmetten, 

dan als ♀ een ♂ te besmetten 

▪ Zelfde risicofactoren als onverantwoordelijk seksgedrag: armoede 

▪ Veel tieners weten de basisfeiten van aids, maar ze weten minder van andere Soa’s & 

denken dat ze het toch niet krijgen. Bovendien zijn er veel te weinig geïnformeerd over hoe 

te beschermen 

▪ Jongeren doen ook veel aan orale seks & beschermen zich dan zelden 

Soorten: 

▪ AIDS 

▪ Chlamydia 

▪ Cytomegalovirus 

▪ Genitale wratten 

▪ Gonorroea 

▪ Herpes simplex 2 

▪ Syfilis  

2.4.5. Tienerzwangerschappen & ouderschap 

Tienerzwangerschap: 

▪ 727 000 Amerikaanse tienermeisjes per jaar. 12 000 daarvan 

zijn jonger dan 15 jaar. 20% van deze tieners jonger dan 15 

jaar die seksueel actief zijn, werden zwanger 

▪ 25% opteert voor abortus. Hierdoor zijn het aantal 

tienerzwangerschappen lager dan 50 jaar geleden 

▪ 87% is ongehuwd. Het feit dat een kind opgevoed wordt 

door enkel een moeder, wordt meer & meer sociaal 

aanvaard. Daarom worden slechts enkele baby’s opgegeven 

voor adoptie 

In Amerika hogere cijfers dan in andere geïndustrialiseerde landen 

omwille van 3 redenen: 

▪ Weinig seksuele educatie 

▪ Hoge prijzen anticonceptie 

▪ Veel armoede wat leidt tot meer risico’s nemen 
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A. CORRELATIES & GEVOLGEN VAN TIENEROUDERS 

Tienerouders zijn vaker arm & ervaren minder warme ouderschap. Vaak komen ze ook uit familie 

met huiselijk geweld, herhaaldelijke scheiding. Hun ouders zijn ook vroeg ongetrouwd & hadden ook 

vroeg kinderen of woonden in buurten waarin andere adolescenten ook risicovol gedrag vertonen. 

Meisjes van de risicogroep: 

▪ Slecht in school 

▪ Alcohol & drugsmisbruik 

▪ Kindertijd met agressief & antisociaal gedrag 

▪ Gaan om met misdadige leeftijdsgenoten 

▪ Hogere scores van depressie 

Veel arme tieners zullen ouderschap als een manier om naar volwassenheid te gaan, als educatieve 

doelen of job doelen niet meer beschikbaar lijken. 

Problemen & risico’s voor tienermoeders & baby’s: 

▪ Opleiding: drop-out of lage prestatie 

▪ Lange periodes als alleenstaande ouder. Ondertussen is dit bijna even frequent als koppels in 

de grote steden. Het wordt als normaal beschouwd. Er ontstaat een huwelijkspatroon dat 

minder interessant is voor toekomstige partners & het zijn vaak labiele huwelijken 

▪ Economische omstandigheden: dit gaat op LT mee 

▪ Ouderschapsvaardigheden & bekwaamheden: bij tienermeisjes wil het zeggen dat de 

grootouders eind de 30 jaar zijn. Zijn zij in staat om 2 generaties op te voeden? 

Tienerouders hebben vaak problemen op verschillende vlakken & deze worden vaak nog erger nadat 

de baby geboren is. 

▪ School: de kans op het afmaken van het middelbaar verlaagt 

▪ Huwelijk: tienermoeders hebben minder kans om te trouwen & diegene die trouwen hebben 

meer kans om later te scheiden 

▪ Economisch: veel tienermoeders werken in ongunstige & slecht betaalde beroepen & 

tienervaders zijn vaak werkloos of verdienden weinig om hun kinderen van basisnoden te 

voorzien 

Nadelige gevolgen voor de baby: 

▪ Veel tienermoeders diëten, roken, drinken alcohol, gebruiken drugs & krijgen geen goede 

prenatale verzorging. Hierdoor hebben de baby’s vaak complicaties bij de geboorte (Bv: 

prematuur) 

▪ Op LT zullen de kinderen een lagere intelligentie hebben & minder goed presteren op school 

Informatie: 

▪ Leeftijd van de 1ste generatie moeder voorspelt in sterke mate de leeftijd waarop haar 

zoon/dochter ouder zal worden.  

▪ 35% wordt opnieuw zwanger binnen 2 jaar, 50% baart hun 2de kind 

▪ Zowel moeders als vaders, 50% beland in de gevangenis 

▪ Resulteert vaak in een generationele vicieuze cirkel 
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B. SPECIFIEK VOOR BELGIË 

België heeft 1 van de laagste cijfers van tienerzwangerschappen in de EU. In 2010 kregen in 

Vlaanderen 1 228 meisjes onder 20 jaar 1 of meerdere kinderen. 9 moeders waren jonger dan 15 

jaar, een kleine 300 waren minderjarig. Per 1 000 meisjes tussen 15-20 jaar werden iets minder dan 7 

meisjes moeder of 1/150 kreeg een kind. 

Er treedt een ↘ op, maar meestal bij de 19-jarigen. De meisjes die wettelijk gezien volwassen zijn, 

worden minder snel zwanger. 

Enkele cijfers over leeftijden van tienermoeders (de tienermoeders worden steeds jonger!) 

▪ 1/5 abortussen gebeurt bij een tienermeisje tussen 13-20 jaar. In totaal zijn dit 3 000 

abortussen bij tienermeisjes per jaar. Cijfers zijn relatief laag i.v.m. andere landen of 

vroegere periode 

▪ In 2007 wordt bekend dat een 10 jaar oud meisje uit België zwanger werd van een 13 jaar 

oude jongen 

▪ In 2007 werd de anticonceptiepil door artsen voorgeschreven voor 57 meisjes van 10 jaar 

▪ Ziekenfondsen betalen extra geld terug van voorbehoedsmiddelen bij meisjes onder 21 jaar. 

Dit is een voorzorgsmaatregel die getroffen werd. Deze maatregel is beter dan abortus 

C. PREVENTIE & HULP 

Preventieve strategieën: 

▪ Meer seksuele voorlichtingen & deze op tijd geven. De voorlichting moet duidelijk & accuraat 

zijn & lang genoeg duren om impact te hebben 

▪ Vaardigheden om met seksuele situaties om te gaan 

▪ Onthouding promoten (geduld promoten) 

▪ Info over & toegang over anticonceptie 

▪ Academische & sociale competentie 

▪ Betrokkenheid vanwege de school 

▪ Betere toekomstvisie! 

Interventies voor tienerouders: 

▪ Gezondheidszorg 

▪ Helpen op school te blijven 

▪ Job & levens-management training 

▪ Ouderschapsinstructie 

▪ Zorg voor kinderen 

▪ Volwassen mentor 

▪ Steun van vaders (emotioneel & financieel) 
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2.4.6. Druggebruik en –misbruik 

Gebruik: 

▪ Hebben geprobeerd tegen einde 10de leerjaar (VS) – 

cijfers niet vanbuiten kennen 

– Sigaretten 33% 

– Alcohol 58% 

– Illegale drugs 37% 

▪ Ten einde middelbaar (VS) 

– 11% rookt regelmatig 

– 27% recent hevig gedronken 

– 25% heeft illegale drugs geprobeerd met een hoog verslavingspotentieel 

Druggebruik is achteruit gegaan sinds de jaren 90. Waarschijnlijk vanwege de focus op de gevaren 

van druggebruik, maar er is wel een ↗ van verdovende drugs. 

Drugs gebruiken reflecteert het sensatie zoekend karakter van tieners. Adolescenten leven in een 

drug-afhankelijke maatschappij. Ze zien volwassenen cafeïne drinken om alert te blijven & roken of 

drinken alcohol om met de stress om te gaan. 

Even een verschil: 

Experimenteerders Gebruikers (grens moeilijk te bepalen) 

– Bv: roken, alcohol, wiet 

– Betere mentale gezondheid 

– Op contact gesteld 

– Nieuwsgierig (op zoek naar sensaties & 
speciale ervaringen) 

– Regelmatig drugs nemen & steeds meer om 
hetzelfde effect te bekomen 

– Van gebruik naar misbruik 

– Druggebruik begint vroeger 

 

Genetische invloeden: 

▪ Impulsief, vijandig gedrag 

Omgevingsinvloeden: 

▪ Lage SES 

▪ Mentale stoornissen & drugsverslavingen in de familie 

▪ Misbruik (kinderen), gebrek aan warmte 

▪ Slechte schoolprestaties 

Negatieve gevolgen: 

▪ Druggebruik terwijl het brein van de adolescent nog volop aan het ontwikkelen is, kan 

ernstige gevolgen met zich meebrengen 

▪ Door drugs te gebruiken om om te gaan met dagelijkse stress, falen ze in het leren van 

beslissingsvaardigheden & alternatieve copingvaardigheden 

▪ Chronische angst, depressie, antisociaal gedrag 

▪ Belanden in huwelijk & ouderschap 

▪ Deze gevolgen zijn op hun beurt weer een oorzaak om het druggebruik verder te zetten! 
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Preventie & behandeling: 

Programma’s bevatten vaak volgende 
componenten 

Druggebruik kent verschillende oorzaken – 
vandaar zijn verschillende interventies nodig 

– Promoten van effectieve ouderschap, 
inclusief bewaken van tieners 

– Leren van vaardigheden om peer pressure te 
weerstaan 

– ↘ van sociale acceptatie van drugs door 
gezondheids- & veiligheidsrisico’s te 
benadrukken 

– Werken met de ouders: familieproblemen 
vermijden, ouderlijke vaardigheden 
verbeteren 

– Programma’s om tieners te leren omgaan 
met dagelijkse stressoren & af te kicken van 
drugs of alcohol 

– Groepssessies om druggebruik te 
verminderen 

 

Zie vragen p. 382 
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3. Adolescentie: cognitieve ontwikkeling 

3.1. Algemeen 

Vertrekpunten & verwezenlijkingen: 

▪ Op 11-jarige leeftijd is het moeilijk om verder te gaan dan eigen ervaringen 

▪ Denken bij adolescenten neemt complexe kwaliteiten aan: 

– Meerdere factoren tegelijk in rekening brengen 

– Denken over hypothetische situaties die zeldzaam zijn in echte wereld of nooit gebeuren 

– Verwerven van wetenschappelijke & mathematische principes 

▪ Denken van adolescenten is meer verlicht, verbeeldend & rationeel 

3.2. Theorie van Piaget: formeel operationele fase  

Dit is de laatste fase van zijn theorie. 

Zijn theorie was dat deze fase het eindpunt is van de cognitieve ontwikkeling. Het gaat er over de 

capaciteit van abstract, systematisch, wetenschappelijk denken die ontwikkelt rond 11 jaar. 

Adolescenten doen ‘bewerkingen op bewerkingen’ (kinderen opereren op realiteit). Denken neemt 

complexe kwaliteiten aan: meerdere factoren tegelijk in rekening brengen, denken over 

hypothetische situaties die zeldzaam zijn in echte wereld of nooit gebeurden. Ze hebben geen nood 

meer aan concrete dingen, gebeurtenissen maar kunnen nieuwe, algemene logische regels bedenken 

via interne reflectie. 

Hij werkte 2 aspecten van de formeel operationele fase uit: 

1. Hypothetisch-deductief redeneren: deductie 
van hypothesen vanuit algemene theorie 

2. Propositioneel denken: evaluatie van de logica 
van verbale prosposities 

▪ Wanneer jongeren geconfronteerd worden 
met een probleem, starten ze met een 
hypothese of predictie over de variabelen dat 
tot een uitkomst zou kunnen leiden. Dan 
deduceren ze logische & testbare conclusies 
vanuit de hypothese & gaan ze systematisch 
variabelen isoleren & combineren om te zien 
welke conclusies juist zijn 

↔ kinderen starten met de realiteit, met de 
meest voor de hand liggende voorspellingen 
over een situatie. Als deze niet bevestigd 
worden, kunnen ze geen alternatieven 
bedenken & kunnen ze het probleem niet 
oplossen 

▪ Pendulumprobleem 

– Redeneren begint met mogelijkheden & 
ontwikkelt naar de realiteit (omgekeerd 
bij concreet-operationeel) 

– Kinderen kunnen dit in het algemeen niet 
goed 

▪ Evalueren van de logica van verbale 
proposities (verbale beweringen) zonder 
referentie naar omstandigheden uit de echte 
wereld. Ze kunnen nadenken over dingen die 
niet bestaan 

↔ kinderen gaan meer gokken 

▪ Experiment met schoolkinderen & 
adolescenten 

– Conditie 1: onderzoeker verbergt 
voorwerp in zijn hand 

– Conditie 2: rood of groen is volledig 
zichtbaar 

– “Ofwel is het voorwerp in mijn hand 
groen ofwel is het niet groen” → altijd 
juist! 

– “Het voorwerp in mijn hand is groen & 
het is niet groen” → altijd fout! 

– Je redeneert over iets dat je niet kan zien. 
Je kan de stellingen bovenaan weerleggen 
of niet, zonder dat je het voorwerp kent 
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1. Hypothetisch-deductief redeneren: deductie van hypothesen vanuit algemene theorie 

▪ Pendulumprobleem 

– Rekening houden met de invloed van mogelijke variabelen: 

 Hoogte van voorwerp 

 Gewicht van voorwerp 

 Duwkracht 

 Lengte van slinger 

 

▪ Door steeds 1 variabele te veranderen & de andere 3 constant te houden, kunnen ze nagaan welk het meest 
invloed heeft. Formeel operationele adolescenten ontdekken dat enkel de lengte van de slinger een verschil 
maakt 

 

3.2.1. Vervolgonderzoek op formeel operationeel denken 

▪ Het is eerder een geleidelijke ontwikkeling dan een nieuw niveau 

– Schoolkinderen beginnen al met het ontwikkelen van abstract denken maar ze kunnen het 

nog niet zo goed als adolescenten 

– Logische noodzakelijkheid van propositioneel redeneren wordt vaak niet begrepen 

Hond > olifant > muis → hond > muis. De conclusie hangt af van logische regels & niet van 

info uit de echte wereld. Kinderen jonger dan 10 jaar zeggen dat het fout is omdat dat het in 

de realiteit niet voorkomt dat honden groter zijn dan olifanten 

– Abstractie wel in pretentie of rollenspel, maar niet in verbale interactie 

– Complexiteit is beslissend: aantal factoren of aspecten. 3 of meer variabelen zijn moeilijker 

dan 2 variabelen 

▪ Formele bewerkingen zijn misschien niet universeel, niet iedereen bereikt formeel 

operationele fase 

– Zelfs opgeleide volwassenen hebben er moeilijkheden mee & vallen vaak terug op het 

gemakkelijkheidsdenken… 

– Training & context spelen een rol. Mensen kunnen beter abstract & systematisch redeneren 

bij taken die ze vaak geoefend hebben of begeleiding bij gekregen hebben 

– In bepaalde stammen kunnen de mensen het niet omdat ze ook niet de kansen krijgen om 

het te oefenen 

3.3. Ontwikkeling vanuit het informatieverwerkingsperspectief 

3.3.1. Verbeterde informatieverwerking in adolescentie: cognitieve 

controle & executieve functies 

Aandacht Meer selectiever & beter aangepast voor verandering van taken. 

Inhibitie = dingen niet doen, afleiders inhiberen, gedachten niet volgen 

Neiging onderdrukken om irrelevante stimuli te bekijken & geleerde 
responsen te zeggen in situaties waar ze niet gepast zijn. 

Geheugenstrategieën Weten hoe dingen opslaan (relaties tussen zaken). Meer effectiever, 
meer opslagplaats, betere representatieve,… 

Kennis Meer kennis, gemakkelijkere strategieën. 
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Metacognitie = plannen: “hoe pak ik iets aan” of “is er nog genoeg koffie op kot”, het 
denken over denken, kritisch bedenken 

Cognitieve zelfregulatie redeneren over eigen manier van kennis 
verwerven. Verbreedt, leidt tot nieuwe inzichten over effectieve 
strategieën om info te verzamelen & problemen op te lossen. 

Cognitieve zelfregulatie Van moment tot moment bewaken, evalueren & heroriënteren van het 
denken. 

Verwerkingscapaciteit 
& snelheid van denken 

Meer info bijhouden in het werkgeheugen. 

3.3.2. Onderliggende hersenfuncties bij impulsief gedrag van de 

adolescent 

▪ Adolescenten gebruiken hun prefrontale cognitieve controlenetwerk minder efficiënt dan 

volwassenen (Inhibitorische functies, plannen i.v.m. uitgestelde beloning) 

▪ Emotioneel/sociaal netwerk gaat voorbij het cognitieve controlenetwerk (verhoogde 

gevoeligheid voor neurotransmitters) 

▪ Tussentijdse onevenwichtigheid wordt overkomen door het cognitieve controlenetwerk 

beter te leren gebruiken 

 

3.3.3. Wetenschappelijk redeneren/denken 

▪ Coördinatie van theorie & evidentie 

▪ Studie: welke kenmerken beïnvloeden de kwaliteit van een service bij 

tennis (grootte, aan-of afwezigheid van uitsteeksels, kleur, textuur)? Het 

is nooit 1 factor maar meestal zijn het er meerdere. Er is ook nooit 1 

oplossing maar het gaat over een waarschijnlijkheid. 
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– De jongsten: negeerden vaak conflicterende evidentie of deden het zo uitkomen dat het 

klopte met hun theorie (vooral als de causale variabele waar bewijs voor is niet erg plausibel 

lijkt). Het vermogen om theorie van evidentie te onderscheiden & logische regels te 

gebruiken om de relatie tussen verschillende variabelen te evalueren, verbetert langzaam 

aan. 

▪ Bijdragende factoren 

– Werkgeheugencapaciteit 

– Blootstelling aan complexe problemen 

– Metacognitief begrip 

Metacognitie is de basis van wetenschappelijk denken. Nadenken over theorieën, opzettelijk 

variabelen isoleren & actief naar weerleggend bewijs zoeken is zelden aanwezig voor de 

adolescentie. 

– Ruimdenkendheid 

▪ Grote individuele verschillen & verbeterd met de leeftijd 

3.4. Gevolgen van abstract redeneren tijdens de adolescentie 

3.4.1. Zelfbewustzijn en focus op zelf 

Examenvraag vorige jaren! 

De mentale processen over zichzelf na te denken. 

2 vervormde verbeeldingen over de relatie tussen zichzelf & anderen: 

Imaginair publiek Persoonlijke fabel/legende 

– Overtuiging van adolescenten dat ze de 
focus van ieders aandacht & bezorgdheid 
zijn. Ze denken dat hun ouders constant over 
hen nadenken. Hierdoor ervaren ze 
schaamte. Ze doen er alles aan om schaamte 
te vermijden. Een gevolg is dat ze erg 
gevoelig worden voor kritiek. Het minste dat 
iemand zegt, wordt ervaren als kritiek. 

– Omdat tieners er zo zeker van zijn dat 
anderen hen observeren, ontwikkelen ze 
een vervormde opinie over hun eigen 
belangrijkheid. Ze beginnen zich speciaal & 
uniek te voelen (bereiken grote momenten 
van glorie & zinken eveneens tot 
ongebruikelijke laagste van wanhoop, 
onmogelijk te begrijpen voor anderen). 

– Verklaart risicogedrag (omdat ‘hen’ niets kan 
overkomen), als ze dan ook nog 
sensatiezucht hebben gaan ze meer seksuele 
risico’s nemen, meer drugs gebruiken & 
meer delinquente dingen doen. Het gevoel 
dat ze alles kunnen, voorspelt zelfwaarde 
gevoel & algemeen positieve aanpassing. 
Het gevoel dat ze uniek zijn, wordt meer 
gelinkt met depressie & zelfmoord denken. 
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Oorzaken voor beide Info over beide 

– Niet door egocentrisme zoals Piaget dacht, 
maar ze zijn het resultaat van winsten in 
perspectiefname, wat veroorzaakt dat jonge 
tieners meer bezorgd zijn om wat anderen 
denken 

– Emotionele reden: het bezorgd zijn om wat 
anderen denken helpt hun belangrijke 
relaties vast te houden, terwijl ze vechten 
om los te komen van hun ouders & een 
onafhankelijk zelfgevoel creëren 

– De persoonlijke fabel is een gevolg van het 
imaginair publiek. We kunnen niet meer aan 
onze persoonlijke fabel voldoen & dan gaan 
de processen elkaar versterken. 

3.4.2. Idealisme en criticisme 

Grote visies over een perfecte wereld hebben waar geen onrechtvaardigheid, discriminatie, … is. Het 

verschil in wereldvisies tussen ouders & adolescenten veroorzaakt spanningen (generatiekloof). 

Adolescenten gaan hun ideale ouders/siblings vergelijken met hun eigenlijke ouders & siblings en 

gaan daardoor veel kritiek hebben op iedereen die niet voldoet aan hun ideaal. 

Mensen vinden het onbegrijpelijk dat er minder conflicten bestaan tussen ouders & hun kinderen 

dan vroeger. 

Het idealisme & de kritiek van adolescenten heeft voordelen. Ze merken dat anderen sterktes & 

zwaktes hebben. Hierdoor hebben ze een veel grotere capaciteit om constructief te werken voor 

sociale veranderingen & om positieve, duurzame relaties te vormen. 

3.4.3. Planning en maken van beslissingen 

Informatie: 

▪ Sterk beïnvloed door onmiddellijke beloning 

▪ Terugvallen op vertrouwde, intuïtieve inschattingen 

Goede keuzes maken bestaat uit: 

▪ De pro’s & contra’s van elk alternatief afwegen 

▪ De waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten beoordelen 

▪ De keuze evalueren i.f.v. dat de doelen bereikt zijn of niet 

▪ Leren uit de fouten & betere beslissingen maken in de toekomst 

Waarom zo moeilijk: 

▪ Niet voldoende kennis (nog te weinig ervaring) om mogelijke uitkomsten te voorspellen 

▪ Gaan meer voor KT doelen dan LT doelen 

▪ Keuzes met competitieve doelen (Bv: gezond zijn of populair zijn) 

▪ Te veel opties 

▪ Kan verbeterd worden, maar nog veel fouten in het begin 

Zie vragen p. 388 
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3.5. Geslachtsverschillen in mentale bekwaamheid 

 

▪ De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat er biologische factoren meespelen. Het draait 

om de lateralisatie van de hersenen tijdens de ontwikkeling & dit begint tijdens de 

zwangerschap. Spatiaal redeneren bevindt zich in andere regio’s van de hersenen. Tijdens de 

zwangerschap verschilt de ontwikkeling van de hersenen tussen meisjes & jongens. De 

hersenontwikkeling kent met periodes een andere productie van hormonen. 

▪ Ouders, leraren, omgeving reageren op deze verschillen. Je kan denken dat het vooroordelen 

zijn, maar het is ook zo & hierdoor worden de verschillen versterkt. Meisjes zijn gewoon 

verstandiger. Ze weten meer voordelen te halen uit sociale interacties. 

3.5.1. Verbale vaardigheden 

Er zijn geslachtsverschillen in lezen & schrijven. 

 

Doorheen de schooljaren scoren meisjes beter op lezen dan jongens & gelden ze voor het laagste % 

van leerlingen die doorverwezen worden voor hulp bij lezen. Meisjes blijven hoger scoren op verbale 

testen tot de adolescentie. Ook bij schrijven hebben meisjes groot voordeel. 

▪ Gevolg: vroeger 60% van afgestudeerden mannelijk, nu 42% van afgestudeerden mannelijk 

▪ Oorzaken: 

– Meisjes worden van in het begin al meer gestimuleerd om te praten door moeders 

– Biologisch gezien 

 Vrouw: linker hersenhelft ontwikkelt sneller & hier bevindt zich de taal 

 Man: meer verspreide activatie van de hersenen waardoor ruimtelijk redeneren 

beter gaat 

  

▪ De verschillen van prestaties zijn erg groot. Het 

verschil van schrijven is groter dan lezen 

▪ Hierdoor ontstaan de discussie of het zinvol is om 

jongens & meisjes in dezelfde klas te zetten 

▪ Meisjes behalen steeds hogere punten. Ze zijn 

beter in sociale relaties 
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3.5.2. Wiskunde 

A. ALGEMEEN 

Meisjes zijn beter in tellen, bewerkingen & basisconcepten, mogelijks omwille van hun betere 

verbale vaardigheden & meer methodische benadering om problemen op te lossen. Maar wanneer 

wiskunde meer abstract & ruimtelijk wordt, worden de jongens beter. Ook bij wetenschappen 

worden de voordelen van jongens groter wanneer de problemen moeilijker worden. 

Het voordeel van de jongens bestaat in de meeste landen, maar het verschil is eerder klein. Het 

verschil is vermindert over de laatste 30 jaar. 

Oorzaken: 

Erfelijkheid Sociale druk 

– Sneller numeriek geheugen 

– Superieur spatiaal redeneren 

– Voordat jongens beter worden als meisjes, 
zien we wiskunde al als mannelijk 

– Meisjes doen het slechter op 
wiskundetoetsen, omdat ze bang zijn 
beoordeeld te worden op een negatief 
stereotype (stereotypebedreiging) 

– Door ouders die stereotypes meegeven aan 
kinderen 

 

Vandaag de dag bereiken Amerikaanse jongens & meisjes hetzelfde niveau van wiskunde & 

wetenschappen. Dit is een cruciale factor om geslachtsverschillen in kennis & vaardigheden te ↘. 

Maar jongens spenderen meer tijd met pc’s & ze gebruiken ze op een andere manier dan meisjes 

(jongens: gamen, webpagina’s maken, computerprogramma’s schrijven, data analyseren/ meisjes: 

sociaal netwerken, informatie verzamelen). 

B. SPATIALE VAARDIGHEDEN: ONDERZOEK VAN SHEPARD & METZLER 

Geslachtsverschillen zijn afhankelijk van het type informatieverwerking 

 

▪ Mentale rotatie, ruimtelijke perceptie VS. ruimtelijke visualisatie. Dit kunnen ♂ veel beter 

dan ♀ 

▪ Zie boek voor meer uitleg! 
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Spatiaal, geometrisch (meetkundig) VS. rekenkundig 

 

▪ Proefpersonen hele reeks van deze opdrachten gegeven. Ze hebben gemeten hoe lang dit 

duurde. Afhankelijk van de hoek van de rotatie, duurde het langer 

▪ Men heeft deze proef ook gedaan met duiven. Duiven waren veel sneller dan mensen. 

C. BIOLOGISCHE INVLOEDEN OP GESLACHTSVERSCHILLEN IN RUIMTELIJKE BEKWAAMHEDEN 

▪ Brein van mannelijke foetus meer blootgesteld aan androgene hormonen. Hierdoor ontstaat 

er een lateralisatie van functies & versterking aan de rechter hemisfeer 

– Verschillen al vanaf de 1ste maanden 

– Hoge prenatale androgeenniveaus bij meisjes → betere mentale rotatie 

– Verschillen tussen ♀ & tweelingbroer of –zus 

– Homoseksualiteit & mentale rotatie (bij homo’s mentale rotatie zwakker, bij lesbo’s beter dan 

heteroseksuele ♀) 

▪ Evolutionaire verklaring: mannelijk brein is aangepast aan jagen & lange afstandsoriëntatie 
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D. ERVARINGSINVLOEDEN OP GESLACHTSVERSCHILLEN IN RUIMTELIJKE BEKWAAMHEDEN 

▪ Ervaring & training 

– Meer bij jongens: programmeren, grafiek, gaming 

– Meer bij meisjes: e-mails, social networks 

– Effecten van trainen van ruimtelijke bekwaamheden groter dan geslachtsverschillen, maar 

zelfde vooruitgang jongens & meisjes 

▪ Verschillen groter bij complexe taken & extreme niveaus 

– Meisjes hebben voordeel bij tellen & rekenen met cijfers tot late kindertijd (verbaal, 

methodisch) 

– Meer hoog-getalenteerde jongens (maar ook meer heel zwak presterende) 

E. CULTURELE FACTOREN BIJ GESLACHTSVERSCHILLEN IN MENTALE BEKWAAMHEDEN 

▪ Historische veranderingen 

– 40 jaar geleden: jongens 60% BA-studenten, vandaag 43% 

– Voordelen jongen bij bepaalde wiskundige bekwaamheden worden kleiner, maar nadelen 

schrijven worden groter 

– Manieren van leren & onderwijs (activiteit, ADHD, examineren) 

▪ Times are A-changing 

– Vrouw won de meest prestigieuze prijs voor wiskunde (Fields-medal 2014) 

3.6. Leren op school (niet gezien in de les) 

3.6.1. Schoolovergangen in de adolescentie 

Schoolcijfers lager bij iedere overgang. Dit kan deels verklaard worden door de normen die steeds 

hoger worden. Daarnaast is er een minder ondersteunende leraar-leerling omgeving (i.p.v. 

persoonsgericht zijn, zijn het klasgerichte lessen). 

Leerlingen zeggen dat hun ervaringen in het lager onderwijs gunstiger zijn. Ze zeggen dat 

leerkrachten in het middelbaar minder om hen geven, onvriendelijker zijn, oneerlijker zijn & de 

competitie meer benadrukken. 

Lagere zelfwaardering & zelfvertrouwen: 

▪ Bij de overgang naar de middelbare school hebben meisjes hier meer last van dan jongens. 

Meisjes voelen zich ook eenzamer & angstiger. 

▪ Risicofactoren: familiale problemen, armoede, weinig inzet van de ouders, aangeleerde 

hulpeloosheid bij huiswerk. Voor studenten uit een andere cultuur die naar school gaan waar 

ze weinig andere mensen van hun eigen cultuur kennen, is het heel moeilijk. 

▪ Jongeren met lagere schoolprestaties vertonen een persistent patroon van lage zelfwaarden, 

motivatie & prestaties. Goed aangepaste jongeren blijven betere punten halen dan jongeren 

met meerdere problemen. 
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Adolescenten helpen zich aan te passen aan schoolovergangen: 

Schoolovergang Ontwikkelingsuitdagingen adolescentie 

Verstoren hechte relaties met leerkrachten Ondersteuning van volwassenen nodig 

Benadrukken competitie Verhoogde aandacht voor het zelf 

Verminderen autonomie om beslissingen te 
nemen 

Wens voor autonomie 

Bemoeien zich met netwerk leeftijdsgenoten Bezorgdheid acceptatie door leeftijdsgenoten 
 

▪ Betrokkenheid & toezicht vanwege ouders 

▪ Kleinere eenheden binnen scholen 

▪ Homeroom voor leraar-leerling relaties te bevorderen (counselen) 

▪ Klassen met bekende leeftijdsgenoten (best goede vrienden) 

▪ Minimaliseren van competitie, ieder behandelen volgens zijn eigen mogelijkheden 

3.6.2. Schoolse prestaties 

A. ALGEMEEN 

Opvoedingspraktijken Ouderschapsstijlen 

Autoritatief (gezaghebbend) ouderschap → 
betere resultaten 

Autoritair & toegeeflijk ouderschap → lagere 
resultaten 

Afzijdige ouderschap → laagste resultaten 

1. Autoritair: strikte structuur, weinig interesse 
in behoefte van het kind 

2. Gezaghebbend: democratisch, wat ze van 
kind verlangen maar ook rekening met 
verlangens van het kind zelf (= ideaal) 

3. Toegeeflijk: weinig structuur maar wel 
warmte 

4. Ongeïnteresseerde 

5. Laissez-fair: toegeeflijk + ongeïnteresseerd, 
weinig betrokkenheid 

Samen beslissingen nemen ↗ de prestaties 

Warmte, open discussies & monitoring van de 
adolescent zijn interesses & activiteiten, doen 
adolescenten voelen dat anderen om hen geven. 
Dit moedigt reflectie & zelfregulatie + ↗ het 
besef dat school belangrijk is 
 

B. FACTOREN DIE ZORGEN VOOR GOEDE PRESTATIES IN DE ADOLESCENTIE 

Factor Uitleg 

Opvoedingspraktijken Autoratief ouderschap 

Ouder-kind beslissingen maken 

Ouderlijke betrekking in de educatie van de adolescent 

Leeftijdsgenoten Leeftijdsgenoten die goede prestaties ook belangrijk vinden 

Schoolkarakteristiek Leerkrachten die warm & ondersteunend zijn, een persoonlijke relatie 
hebben met de ouders & hen tonen hoe te steunen bij het leren. 

Leeractiviteiten die op hoog niveau denken stimuleren 

Actieve studentparticipatie in leeractiviteiten & beslissingen maken in klas 

Werkschema Minder dan 15 uur per week werken 

Hoge kwaliteit beroepseducatie voor niet-college-gebonden adolescenten 
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C. OUDERS-SCHOOLRELATIES 

▪ Studenten die goed presteren hebben vaak ouders die het proces van de school goed 

opvolgen, communiceren met leerkrachten & zorgen ervoor dat hun kinderen voldoende 

uitdagingen & goede lessen krijgen 

▪ Lage SES, leven in risicovolle buurten → minder betrokkenheid van de ouders & minder 

energie om zich met school bezig te houden na dagelijkse stressoren 

D. INVLOED VAN LEEFTIJDSGENOTEN 

▪ Studenten die schoolse prestaties belangrijk vinden, kiezen meestal vrienden die dit ook 

belangrijk vinden 

▪ Afro-Amerikanen zien dat hun etnische groep slechter af is dan de blanke meerderheid op 

vlak van onderwijs, beroepen, inkomen & woning. Soms worden ze gediscrimineerd door 

leerkrachten & leeftijdsgenoten & krijgen het stereotiep dat ze niet intelligent zijn. Hierdoor 

gaan de meesten vrienden hebben die niet geïnteresseerd zijn in school 

▪ Scholen die dichte netwerken & steun opbouwen tussen leerkrachten & leerlingen, kunnen 

negatieve gevolgen reduceren 

E. MULTITASKING (WEL IN DE LES GEZIEN) 

Meer dan 2/3 van de bevolking tussen 8 & 18 jaar in de VS is vaak tegelijkertijd bezig met 2 of meer 

media-activiteiten (Tv, mp3, smartphone, computer). De beschikbaarheid van toestellen op eigen 

kamer is gerelateerd aan frequentie. 

Verstoort het leren: 

▪ Minder ‘time on task’, meer tijd nodig om zelfde prestatie te bereiken 

▪ Multitaskers hebben meer problemen om belangrijke info & afleiders van elkaar te 

onderscheiden (aandacht focussen, meer overschakelen of ‘task switching’). Taak-wisselen is 

een cognitieve functie die veel vergt, hierdoor worden meer fouten gemaakt 

▪ Studie multitasking & leren: beperkte toepassing van leerinhoud & nieuwe problemen 

▪ fMRI-evidentie: multitasking leidt tot oppervlakkig leren van automatische verwerking 

(cerebellum, impliciet). Single-task leren (hippocampus) resulteert in expliciete strategieën 

die flexibel kunnen worden ingezet 

Mythes: 

▪ Je werkt sneller & je krijgt meer gedaan → NW! 

▪ ♀ zijn er beter in dan ♂ → NW, ♀ beter in plannen maar niet in multitasking! 

▪ Je voelt je er beter bij, je hebt het idee iets gedaan te hebben → W! 

Nass et al: studie met 262 studenten: 

▪ Overschakelen tussen taken (switching) 

▪ Filteren van irrelevante info 

▪ Werkgeheugen 
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Smartphone & sms veroorzaken ongevallen in het verkeer: 

▪ 40% gebruikt gsm & 40% belt handsfree 

▪ Geschat 10-20% van alle ongevallen 

▪ Beginnelingen, gevoel van ‘veiligheid’ 

F. KENMERKEN VAN SCHOOL (VANAF HIER NIET GEZIEN IN DE LES) 

Leerervaringen in de klas: 

▪ Vaak gebrek aan warmte & ondersteuning & dit beïnvloedt de motivatie 

▪ Studenten (Amerika) worden voor de verschillende vakken opgedeeld in verschillende 

klasgroepen zodat ze leerkrachten hebben met expertise 

▪ Sommige scholen bestaan uit vervallen gebouwen & oud materiaal & handboeken. Soms 

wordt er meer aandacht besteed aan misdaden & discipline, dan aan leren 

Opvolgen: 

▪ Gemengde klasgroepen (in middle school) op vlak van niveau zijn wenselijk omdat ze de 

motivatie & prestaties stimuleren 

▪ In de middelbare school (high school) is groepering moeilijk te vermijden omdat bepaalde 

aspecten van onderwijs moeten aansluiten bij de studenten hun toekomstig onderwijs & 

beroepsmatige plannen 

▪ Het volgen van een studie voorbereidende weg versnelt academische vooruitgang, tegenover 

een beroeps of algemeen onderwijs die het vertraagd. Lage SES-studenten worden vaker 

toegewezen aan lagere niveaus van vakken zelf al is er geen sprake van tracking, resulterend 

in de facto (onofficieel) tracking 

▪ Welke track iemand volgt is meestal gebaseerd op voorgaande prestaties. De studenten in 

lagere niveaus doen ook vaak minder moeite 

G. HALFTIJDS WERKEN 

▪ In Amerika heeft ¼ een job. De meeste doen het om geld te verdienen, eerder dan 

werkervaring op te doen 

▪ Vaak een laag niveau, repetitief & weinig contact met volwassen toezichthouders 

▪ Hoe meer ze werken, hoe lager de schoolresultaten, hoe meer kans op drop-out. Degene die 

veel werken voelen zich ook meer gedistantieerd van hun ouders & rapporteren meer 

alcohol- en druggebruik & delinquentie 

▪ Beroepsonderwijs of jobs die academische voordelen hebben, zijn gerelateerd aan positieve 

school-en werkattitudes, ↗ prestaties & minder delinquentie 

3.6.3. Drop-out 

A. ALGEMEEN 

8% (Amerika) van de 16 tot 24 jarigen verlaten het middelbaar vroegtijdig & hebben geen diploma of 

getuigenschrift. Het % ligt hoger bij jongens dan meisjes, vooral bij lage SES. Ze zijn minder geletterd 

& hebben minder vaardigheden die werkgevers waarderen. Ze worden minder te werk gesteld & als 

ze werk hebben zijn het vaak lage, slecht betalende jobs. 
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B. FACTOREN GELINKT AAN DROP-OUT 

▪ Academische problemen: slechte resultaten, laag zelfvertrouwen, minder naar de les gaan, 

geen aandacht in de les, geen huiswerk maken,… 

▪ Ouders houden zich vaak niet bezig met het schoolleven van hun kinderen. Veel ouders zijn 

alleenstaand, hebben het middelbaar zelf niet afgemaakt & zijn werkloos 

C. PREVENTIESTRATEGIEËN 

▪ Beroepsonderwijs van hoog niveau 

▪ Remediërend onderwijs (zoeken naar factoren in het leven van de student, die ervoor zorgen 

dat die de school wil verlaten) 

▪ Geïndividualiseerde begeleiding (gepersonaliseerde counseling) 

▪ Factoren buiten school aanpakken (buitenschoolse activiteiten) 

Bepaalde buitenschoolse 
activiteiten zorgen voor 

Voornamelijk activiteiten met 
focus op 

Voordelen 

– Diverse academische & sociale 
vaardigheden 

– Blijvende positieve impact op 
aanpassing 

– Kunst 

– Gemeenschapsdiensten 

– Beroepsontwikkeling 

– Academische prestatie ↗ 

– Antisociaal gedrag ↘ 

– Zelfvertrouwen & initiatief ↗ 

– Leeftijdsgenotenacceptatie ↗ 

– Bezorgdheid om anderen ↗ 

 

Zie vragen p.397 
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4. Adolescentie: emotionele & sociale 
ontwikkeling 

4.1. Theorie van Erikson: identiteit vs. rolverwarring 

De theorie heeft vandaag nog steeds een grote invloed. 

Psychologische stadia van Erikson: 

Vertrouwen Vs Wantrouwen 

Autonomie Vs  Schaamte & twijfel 

Initiatief  Vs Schuld 

Vlijt Vs  Minderwaardigheid 

Identiteit  Vs  Verwarring  

Intimiteit  Vs Isolement 

Generativiteit Vs Stagnatie 

Ego-integriteit Vs Wanhoop 
 

Bij psycho-analyse gaat het om conflicten die niet zijn opgelost, regressie (= terugvallen op vroegere 

fase van Erikson): problemen in vroegere stadiums leiden niet noodzakelijk tot meer problemen, 

maar vaak wel. 

Identiteit: de grootste persoonlijkheidsbereiking van de adolescentie & het is een cruciale stap om 

een productieve & gelukkige volwassene te worden. Een identiteit creëren houdt in dat je bepaalt 

wie je bent, wat je belangrijk vind & de richting die je uit wil in het leven. 

Of zoals een andere expert het beschrijft: een expliciete theorie van zichzelf als rationeel middel: 

iemand die handelt op basis van redeneringen, verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties & deze 

kan uitleggen. 

Conflict van de adolescentie: identiteit versus rolverwarring (enkel mogelijk dankzij cognitie). 

Invloed van vorige fasen: 

▪ Geen vertrouwen, geen idealen om in te geloven 

▪ Geen autonomie/initiatief, gaan niet exploreren wat nodig is om alternatieven te vinden 

▪ Geen vlijt, geen beroepskeuze vinden die past bij hun interesses & vaardigheden 

Crisis of exploratie? Erikson: een identiteitscrisis is een tijdelijke periode van verwarring & 

onbehagen tijdens experimenteren met alternatieven. 

  

Dit is het conflict waarmee de 

adolescent zit! 
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Identiteit vs. identiteitsverwarring: 

Identiteit: taak ‘ontwikkeling’ is gelukt Identiteitsverwarring: taak ‘ontwikkeling’ is niet 
goed gegaan 

– Definiëren wie je bent, wat je belangrijk 
vindt & de richting die je uit wil in het leven 

– Bindingen inzake beroep, persoonlijke 
relaties, seksuele oriëntatie, etnische groep, 
idealen 

– Oplossing van ‘identiteitscrisis’ of exploratie 

– Gebrek aan richting & zelfdefiniëring 

– Beperkte exploratie in adolescentie 

o Vroegere psychosociale conflicten niet 
opgelost 

o Maatschappij beperkt keuzes 

– Onvoorbereid voor fasen van volwassenheid 
(aanvaarding van intimiteit) 

Het begrip ‘binding’ (commitment) is een belangrijk concept. Je maakt een beslissing. 

Succesvolle ontwikkeling van identiteit: 

▪ Gevoel bereiken van lichamelijke, psychisch & sociaal welzijn 

▪ Thuis zijn in zijn lichaam 

▪ Gevoel van weten welke richting je uitgaat 

▪ Innerlijke (intrinsieke) zekerheid dat je de waardering & appreciatie zal krijgen van die 

mensen die meetellen (voor jou belangrijk zijn) 

▪ Zelftevredenheid: kinderen hebben wel zelfconcept maar niet cognitieve ontwikkeling voor 

evaluatie van het zelf 

▪ Deductief denken: wat als ik niet X was maar Y? 

▪ Altijd in de spotlights staan in de beleving 

4.2. Zelfconcept van zelfwaardering 

4.2.1. Zelfconcept 

Afzonderlijke trekken samenbrengen in grotere abstracte trekken (identiek = uniform = eenheid). In 

de vroege adolescentie gaat men zichzelf beschrijven d.m.v. grotere, abstracte 

persoonlijkheidstrekken. 

Kan verwijzen naar tegenstrijdige trekken doordat er zoveel verschillende sociale situaties zijn die 

druk leggen op het feit dat ze soms iemand moeten zijn in verschillende relaties. Deze trekken kan je 

dan aanvaarden door associaties met situaties. 

Geleidelijk aan trekken gecombineerd gebruiken in een georganiseerd systeem: 

▪ Nuancering & specificatie van trekken (qualifiers): ze gaan begrijpen dat hun psychologische 

kwaliteiten kunnen veranderen van de ene situatie op de andere, ze laten dit zien door 

‘qualifiers’ te gebruiken. 

Bv: “ik ben meestal eerlijk (niet altijd eerlijk), ik ben enigszins populair.” 

▪ Hun beschrijvingen over hun eigen is vaak een reflectie over hun bezorgdheid om goed over 

te komen bij anderen  

▪ Integratie van principes: ze leggen vaak meer nadruk op sociale deugden (Bv: vriendelijkheid) 

omdat ze willen dat anderen hen positief bekijken. Bij oudere adolescenten beginnen 

persoonlijke & morele waarden ook een belangrijke rol te spelen (Bv: “ik kan me aanpassen” 

dus herkennen dat eigen gedrag afhangt van de situatie) 
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4.2.2. Zelfwaardering (self-esteem) 

Differentiatie gaat door & ↗ meestal. Tieners voegen nieuwe dimensies (hechte vriendschap, 

romantische relaties, jobcompetentie) van zelfwaardering toe. Tijdelijke vermindering bij 

schoolovergangen. 

Opvoedingsstijl, familie (kritiek, kwetsing) & cultuur (geslachtssterotypes) beïnvloeden kwaliteit & 

stabiliteit van zelfwaardering. 

▪ Tienermeisjes hebben vaak last van stemming & conflicten. Vaders trekken zich daarvan 

terug, maar toch zullen de dochters veel toenadering zoeken bij de vaders. Vaders hebben 

meer kans om een positieve invloed op de ontwikkeling van tienerdochters uit te oefenen 

maar ze moeten die kans ook grijpen. 

Individuele verschillen worden stabieler. Het niveau van zelfwaardering verandert ook. Sommigen 

ervaren tijdelijke of consistente achteruitgang nadat ze van school veranderden, maar de meesten 

ervaren meer zelfwaardering (vooral diegene die zich goed voelen bij hun relaties met 

leeftijdsgenoten & hun atletische competenties). 

Positieve zelfwaardering op een bepaald gebied versterken de vaardigheden op dat gebied. Bv: 

academische zelfwaardering (bereidheid om moeite te doen, beoordeling van het nut van 

schoolvakken & uiteindelijke beroepskeuze). 

Overwegend hoog: goed aangepast, sociaal & gewetensvol 

Laag op alle domeinen: aanpassingsproblemen, angst, depressie, antisociaal 

Invloeden: 

▪ Democratische opvoeding (hoog) ↔ kritische & beledigende ouders (onstabiel & laag) 

▪ Aanmoediging leraren (hoog) 

▪ Etnische groep: blanke adolescenten lager dan Afro-Amerikaanse 

▪ Geslacht: meisjes lager dan jongens 

▪ Omgeving: eigen groep sterk (hoog) 

Examenvraag: wat is de hoofdreden voor een depressie? → te veel verwachtingen aan romantische 

relaties. De verwachtingen zijn op alle leeftijden te hoog. Binnen de adolescentie begin je hierin te 

oefenen. 

4.2.3. De 4 identiteitsstatussen – vormen van identiteit 

Hierover 1 of 2 vragen op het examen! 

De vooruitgang van de identiteitsontwikkeling kan geëvalueerd worden o.b.v. Erikson-dimensies. Kan 

wel verschillen tussen domeinen van identiteit. Ze geven het statuut aan dat adolescent heeft ten 

aanzien van de vorming van identiteit: 

▪ Exploratie (van alternatieve opties) 

▪ Binding (keuzes, standpunten) 
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Door de combinatie van deze 2 criteria ontstaan 4 identiteitsstatussen: 

 

 

Niveau van exploratie 

   Niveau van binding 

Hoog Laag 

Hoog Identity achievement 

(bereiken van identiteit) 

Moratorium 

Laag Identity foreclosure 

(te vroeg vastleggen van 
identiteit) 

Identity diffusion 

(verwarring inzake identiteit) 

 

▪ De 4 statussen komen tot stand door een 2 x 2 design. De 2 dimensies zijn het niveau van 

binding & het niveau van exploratie. Deze niveaus kunnen hoog of laag zijn. Als je de 

combinaties toepast, verkrijg je 4 statussen 

▪ Identiteitsvorming heeft te maken met binding, beslissingen kunnen maken & om die 

beslissingen te maken, moet je exploreren 

▪ Je kan op elk moment van status veranderen. Je kan wel niet meteen van diffusion naar 

achievement gaan. Hier zal nog een stap tussen zitten. Er zit geen vaste volgorde in. 

Hoog – hoog Je hebt veel geëxploreerd & ervaring opgedaan om je beslissing te maken 
& achteraf kan je het goed vinden met je beslissing 

Hoog – laag Je hebt veel geëxploreerd maar je voelt je niet goed bij je beslissing. Je 
hebt geen probleem met binding, maar je stelt het uit. Je wilt nog meer 
exploreren 

Laag – hoog Je laat je een identiteit opleggen of je gaat een identiteit aannemen & 
stoppen met exploreren. Je gaat rollen overnemen die goed georganiseerd 
zijn (Bv: je neemt de winkel van je papa over, maar zorg ervoor dat je niet 
ook zijn identiteit overneemt) 

Laag – laag Kan op LT leiden tot emotionele & psychische stoornissen/problemen 
(klinische vorm) 

 

Identiteitsstatus & cognitieve stijl: 

Identity achieved Informatie-
georiënteerd Moratorium 

Foreclosure Dogmatisch, niet 
flexibel Diffusion 

LT diffusie Diffusie-
vermijdend 

 

▪ Van uitgebreid info verzamelen naar info uitdiepen 

▪ Als de identiteitsontwikkeling niet goed vooruit gaat, moet je je identiteit beschermen. Als je 

stopt met vragen stellen & stopt met twijfelen, stopt je ontwikkeling 

▪ Omgekeerd betekent dat een moratorium ook nuttig kan zijn als de persoon zijn tijd nuttigt 

om te exploreren (Bv: iemand heeft nog steeds geen huis gekocht, maar hij neemt zijn tijd 

om goed rond te zoeken & de juiste beslissing te nemen) 
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Identiteitsstatus 1: identiteit bereiken (identity achievement) 

▪ Deze individuen hebben alternatieven verkend, daarna hebben ze zich verbonden aan een 

duidelijk geformuleerde set van zelfgekozen waarden & doelen. Ze hebben een gevoel van 

psychologisch welbevinden, van continuïteit doorheen de tijd & van weten waarheen ze 

(willen) gaan. 

▪ Bv: Toen men haar vroeg of ze bereid zou zijn om haar beroepskeuze op te geven voor een 

betere optie, antwoordde ze: “wel misschien zou ik dat doen, maar twijfel niet. Ik heb lang & 

grondig nagedacht over een carrière in rechten. Ik ben vrij zeker dat dit is wat ik wil.” 

Identiteitsstatus 2: moratorium 

▪ Moratorium betekent “patroon van vertraging of vasthouden”. Deze individuen hebben 

misschien nog geen definitieve bindingen gemaakt. Ze zijn in het proces van verkennen & 

verzamelen van info & proberen activiteiten uit, met als wens het vinden van waarden & 

doelen om hun leven te sturen. 

▪ Bv: Toen men hem vroeg of hij ooit twijfels had over zijn religieuze opvatting, zij hij: “Ja, ik 

denk dat ik daar momenteel doorga. Ik begrijp gewoon niet hoe er een God kan bestaan als 

er zoveel kwaad in de wereld is.” 

Identiteitsstatus 3: identiteit uitsluiten (identity foreclosure) 

▪ Deze individuen hebben zich gebonden aan waarden & doelen zonder alternatieven te 

verkennen. Ze hebben een ‘klaargemaakte’ identiteit aanvaard die autoriteitsfiguren 

(doorgaans ouders, maar soms leerkrachten, religieuze leiders zoals IS of romantische 

partners) voor hen hebben gekozen. 

▪ Bv: Toen men haar vroeg of ze haar politieke overtuiging ooit in vraag gesteld heeft, 

antwoordde ze: “Nee, niet echt, onze familie deelt hierover grotendeels dezelfde mening.” 

Identiteitsstatus 4: identiteitsverwarring (identity diffusion) 

▪ Deze individuen volgen geen uitgesproken richting. Ze zijn niet verbonden aan waarden & 

doelen, & ze proberen die ook niet actief te bereiken. Misschien hebben ze nooit 

alternatieven verkend, of vonden ze de taken te bedreigend & overweldigend. 

▪ Bv: Toen men hem vroeg naar zijn mening over niet-traditionele geslachtsrollen, antwoordde 

hij: “Oh, dat weet ik niet. Het maakt me niet echt uit. Voor mij zijn beide opties goed.” 

De identiteitsontwikkeling volgt verschillende wegen. Sommige jongeren blijven in 1 status terwijl 

anderen meer statussen doormaken. De wegen verschillen ook voor verschillende 

identiteitsdomeinen (Bv: seksuele oriëntatie, beroep, religieuze & politieke waarden). De meeste 

jongeren veranderen van lagere statussen (te vroeg vastleggen & verwarring) naar hogere statussen 

(moratorium & bereiken) tussen de midden tienerjaren & midden twintigerjaren. 

Studenten aan het hoger onderwijs maken meer vooruitgang dan studenten aan het middelbare 

onderwijs, omdat hoger onderwijs meer kansen tot het ontdekken van waarden, beroepskeuze & 

levensstijl aanbiedt. 
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Identiteitsstatus & psychologisch welzijn: 

▪ Moratorium & bereikte identiteit: actieve info-verzamelende cognitieve stijl om persoonlijke 

beslissingen te maken & problemen op te lossen. Ze zoeken relevante info & evalueren het 

zorgvuldig. Ze hebben meer zelfvertrouwen, voelen meer controle in hun leven & kunnen 

beter moraal redeneren 

▪ Uitsluiting: dogmatische & inflexibele cognitieve stijl. Ze internaliseren de waarden & geloven 

van hun ouders & anderen, zonder bewuste evaluatie & verzet tegen info die hun positie 

dreigt. Ze wijzen mensen af die hen voorzien van affectie & zelfvertrouwen. Sommigen 

sluiten zich aan bij extremistische groepen. 

▪ Verwarring: diffuse & vermijdende cognitieve stijl waarbij ze het oplossen van persoonlijke 

beslissingen & problemen uitstellen. Niet kan hen schelen, ze vertrouwen zich toe aan geluk 

of het lot, volgen de massa & richten zich op KT voordelen. Ze ervaren problemen met 

tijdsmanagement & academische moeilijkheden. De meesten plegen antisociale daden & 

gebruiken drugs. 

4.2.4. Factoren die ontwikkeling van identiteit beïnvloeden 

Persoonlijkheid: flexibiliteit, ruimdenkendheid (open-minded) 

Opvoedingsstijlen: dominant, verbonden 

Leeftijdsgenoten, vrienden 

Scholen, samenleving 

Ruimere context: cultuur, historische tijdsperiode 
 

Persoonlijkheid: 

▪ Moratorium & achievement: flexibel, open geest, rationele criteria gebruiken 

▪ Foreclosed: de échte waarheid is er altijd 

▪ Diffusion: twijfelen of ze ooit wel zeker zullen zijn van iets 

Identiteitsstatus is oorzaak & gevolg van persoonlijkheid. 

Opvoedingspraktijken: 

▪ Autoratief: ouders die hun kinderen de vrijheid geven om te exploreren krijgen vaak kinderen 

die een goed zelfgevoel hebben 

▪ Hechting: belangrijk zodat tieners zich veilig voelen om te exploreren 

▪ Foreclosed: goede band met de ouders, maar geen kansen voor een goede separatie om zo 

te kunnen exploreren 

▪ Diffusion: weinig ouderlijke steun & weinig warmte, weinig open communicatie 

Peers, vrienden: 

▪ Helpen om opties te exploreren door emotionele steun & rolmodellen te geven voor 

identiteitsontwikkeling. Hechte vrienden kunnen ook als veilige basis dienen 

▪ Hechte vrienden kunnen invloed hebben op het exploreren van relatiekwesties (wat ze 

belangrijk vinden) & vooruitgang in het kiezen van een job 
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School: 

▪ Hoog niveau van denken 

▪ Verschillende activiteiten die leerlingen aanmoedigen om verantwoordelijkheid op te nemen 

▪ Leraren die lage SES-leerlingen aanmoedigen 

▪ Groepstraining 

Gemeenschap, cultuur & maatschappelijke factoren: 

▪ Een gevoel van zelf-continuïteit ondanks grote persoonlijke verschillen 

▪ Hoe je jezelf beschrijft als continu: 

– Interdependent: constant veranderende zelf 

– Individualistisch: een blijvende persoonlijke essentie, kern dat hetzelfde blijft 

▪ Sociale invloed op de uitdagingen voor holebi’s & etnische minderheden 

4.2.5. Cultuur & identiteit 

A. ETNISCHE IDENTITEIT 

▪ Dit is een gevoel lid te zijn van een etnische groep & bijhorende attitudes & gevoelens 

verworven hebben 

▪ Hogere zelfwaardering, optimisme, gevoel van meesterschap & controle over omgeving 

▪ Voordelen: 

– Hoger zelfvertrouwen 

– Optimisme 

– Gevoel van heersen over omgeving 

– Minder emotionele problemen 

 Effectievere copingstijlen 

 Hogere resultaten in school 

 Minder emotionele & gedragsproblemen 

B. ACCULTURATIEVE STRESS 

▪ Conflict met culturele meerderheid (pesten, vooroordelen, discriminatie) 

▪ Adolescente gevoeligheid, identiteitsontwikkeling vertraagt, conflict ouders 

▪ Hangt af van respect & openheid van culturele meerderheid 

C. BICULTURELE IDENTITEIT 

▪ Exploratie & zich eigen maken van waarden uit beide culturen 

▪ Verrijkende relaties met individuen vanuit andere culturen 

▪ Adolescenten met biculturele identiteit, ook ‘achievers’ bij andere facetten 

Zie vragen p. 405 
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4.3. Morele ontwikkeling 

4.3.1. Theorie Piaget 

Stadium 1: heteronome moraal Stadium 2: autonome moraal 

– Regels overgeleverd door autoriteit, 
blijvend, onveranderlijk, strikte 
gehoorzaamheid 

– ‘Slechtheid’ beoordeeld vanuit resultaten, 
niet bedoelingen 

– Regels als sociale overeenkomst, 
veranderlijk 

– Norm van ideale wederkerigheid 

– Beoordeling van resultaten & intenties 

4.3.2. Theorie Kohlberg 

A. ALGEMEEN 

Betwijfelde dat moreel kinderen gewoon wordt opgedrongen door de samenleving & gevolgd wordt 

om straf & negatieve gevoelens te vermijden. In de maatschappij gelden morele wetten die 

opgedrongen & gevolgd moeten worden omdat er anders een straf kan volgen. 

Kinderen lijken op ‘morele filosofen’: 

▪ Moreel oordelen ontwikkeld o.b.v. ervaringen 

▪ Geïnspireerd door Piagets theorie (niveaus & fases) 

Methode: klinische interviews over morele dilemma’s bij 72 blanke jongens van 10 tot 16 jaar uit 

Chicago. Hij heeft de kinderen geconfronteerd met het Heinz Dilemma. (Dit verhaal niet kennen, 

maar belangrijk om de theorie te begrijpen) 

▪ Het Heinz Dilemma: in een kleine stad was een ♀ stervende, ze had een speciale soort 

kanker. Er was echter 1 bepaald medicijn dat deze kanker kon genezen, ontdekt door een 

apotheker in dezelfde stad. De apotheker vroeg een hoop geld voor zijn medicijn. Heinz, de ♂ 

van de ♀, had het geld echter niet & kon ook niet lenen. In zijn wanhoop breekt Heinz in bij 

de apotheek & steelt de medicatie. 

B. DE FASES VAN MORELE ONTWIKKELING 

▪ Niet het antwoord maar de manier van redeneren telt 

▪ Elke fase wordt gedefinieerd door een houding, gebruikt motief of oriëntatie 

▪ Enkel de 2 hoogste stadia zijn in staat om aan morele redenering te doen & deze samen te 

brengen in een coherent ethisch systeem. De meest geavanceerde denkers kiezen voor de 

individuele rechten 
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Preconventioneel niveau 

(fase 1 & 2) 

Moraliteit wordt extern gecontroleerd (overheden). Kinderen 
accepteren de regels van autoritaire figuren & beoordelen acties door 
consequenties. Gedrag dat resulteert in straf zijn slecht & gedrag dat 
leidt tot beloning zijn goed.  

Fase 2 omvat begrip voor reciprociteit (wederzijdsheid, ik doe iets voor 
jij & ik krijg iets terug). 

▪ Straf & gehoorzaamheid: kinderen letten niet op 2 
standpunten. Ze negeren mensen hun intenties. Ze focussen op 
angst voor autoriteit & vermijden van straf. 

▪ Instrumentele gerichtheid: het kind weet dat er 2 standpunten 
zijn maar het begrijpen is concreet. Ze zien de juiste actie als 
dat wat beloond wordt & vinden wederdiensten belangrijk. 

Conventioneel niveau 

(fase 3 & 4) 

Overeenstemming met sociale regels blijft belangrijk, niet uit eigen 
interesse maar als een waarborg voor orde & goede relaties (Bv: 
sommige mensen denken dat het betalen van belastingen goed is voor 
de samenleving). Het verschil tussen fase 3 & 4 is het uitbreiden van 
persoonlijke relaties (vriendjespolitiek) naar de samenleving, ook tussen 
mensen die je niet kent (coöperatie). 

▪ Goede jongen/meisje: ze gaan zich houden aan de regels omdat 
er dan sociale harmonie is. Ze willen de affectie & goedkeuring 
van vrienden & familie behouden. Ze verstaan vanaf nu ideale 
wederkerigheid. De gouden regel: behandel anderen zoals je 
zou willen dat zij jou behandelen. 

▪ Behoud sociale orde: morele keuzes gaan niet langer afhangen 
van dichte banden met anderen. Het niet volgen van de regels 
is onmogelijk omdat ze belangrijk zijn voor het behoud van 
sociale orde & coöperatieve relaties tussen individuen. 

 

De piramide toont aan 

hoeveel mensen in de fase 

zitten 
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Postconventioneel/geprincipieerd 
niveau 

(fase 5 & 6)  

Individu’s maken zich los van onvoorwaardelijke steun voor regels & 
wetten van hun samenleving. Zij volgen alleen nog maar abstracte 
principes die zij toepassen op alle samenlevingen & situaties. Geen 
‘niet-stelen’-antwoorden meer op dit niveau. 

▪ Sociaal contract: de wetten zijn samen gemaakt & daardoor zijn 
ze veranderbaar & volgt iedereen ze. Ze kunnen alternatieven 
vinden voor hun eigen sociale ordening & kunnen eerlijke 
procedures opstellen voor het interpreteren & veranderen van 
wetten. 

▪ Universele ethische principes: geleidelijke aandacht voor ieders 
aanspraken. Respect voor ieders waarde/waardigheid. 

 

C. VERDER ONDERZOEK I.V.M. KOHLBERGS THEORIE 

▪ Matige link tussen redeneren & gedrag 

– Weinig mensen bereiken postconventionele moraliteit. Het is zo zeldzaam dat er twijfels zijn 

dat deze fase wel volgt op fase 5 

– Conventionele niveaus (3 & 4) vereisen mogelijks meer diepgang dan Kohlberg beweerde 

– Mensen redeneren vaak onder hun maximale niveaus 

▪ Gedrag wordt beïnvloed door veel factoren 

– Situatie, emotie, temperament, geschiedenis 

– Leeftijdsgenoten, familie (verzorgend, ondersteunend, opvoeding, morele discussie) 

D. EVALUATIE VAN KOHLBERGS THEORIE 

▪ ‘Just community approach’ (democratische scholen) 

▪ Dialoog & botsende standpunten (Socrates’ dialectiek) 

– De manier waarop men met elkaar praat, leren andere meningen te respecteren 

▪ Geen antwoorden op specifiek psychologisch probleem, maar een inspirerend kader 

4.3.3. Geslachtsverschillen (Gilligan), (Ethics of care) 

A. ALGEMEEN 

Kritiek van Gilligan dat de fasen van Kohlberg vrij mannelijk gedefinieerd zijn. Hij gaf de moraliteit 

van ♀ & meisjes niet goed weer. Gilligan heeft het over ‘ethiek van zorgdragen’ bij vrouwelijke 

moraliteit. ‘Zorgen voor anderen’-oriëntatie van moraliteit is niet aanwezig bij Kohlberg een andere 

basis voor moraal redeneren. 
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B. ANDERE STUDIES 

▪ Geen evidentie voor Gilligan’s theorie. ♀ tonen dezelfde redeneringen op hetzelfde of een 

hoger niveau dan ♂. Maar kritische noot blijft dat er te veel aandacht naar gerechtigheid & 

rechten gaat & te weinig naar verzorgen & responsiviteit 

▪ Thema van gerechtheid & verzorging komt bij beide seksen voor in het antwoord 

▪ Kohlberg’s theorie bedekt zowel gerechtheid & verzorging 

▪ ♀ gaan toch meer de nadruk leggen op verzorging dan ♂, dit komt meer voor in real-life 

dillema’s dan in hypothetische dillema’s. Dit reflecteert waarschijnlijk ♀ hun grotere 

betrokkenheid in de dagelijkse activiteit van verzorging van anderen 

C. REDENEN OVER ‘ZORG’-KWESTIES: GESLACHTSVERSCHILLEN & DE INVLOED VAN CULTUUR 

 

▪ De culturele invloed is sterk 

▪ VS & Canada tonen beeld dat Gilligan voorspelde. In de Scandinavische landen zijn geen 

verschillen 

D. BURGERLIJK ENGAGEMENT & VRIJWILLIGERSWERK (BOX P 413) 

▪ Bevordert morele ontwikkelings & altruïsme 

▪ Kennis van politieke kwesties 

▪ Gevoelens van verbondenheid aan gemeenschap 

▪ Vaardigheden om burgerlijke doelen te bereiken 

4.3.4. Morele, sociaal-conventionele & persoonlijke zorgen (niet gezien) 

De morele vooruitgang van adolescenten is ook nodig bij het redeneren over situaties die 

tegenstrijdige morele, sociale conventionele & persoonlijke zaken teweeg brengen. 

Adolescenten ondergaan een zoektocht naar hun eigen identiteit & onafhankelijkheid. Ze willen niet 

dat ouders zich moeien op persoonlijke vlakken (kledij, haarstijl, dagboek, vriendschappen,…). 

Jongeren waarvan de ouders die dit toch doen, rapporteren meer psychologische stress. 

Daartegenover zeggen adolescenten toch dat ouders het recht hebben om hen te zeggen wat ze 

moeten doen in morele & sociaal-conventionele situaties. 

Wanneer adolescenten het bereik van persoonlijke problemen vergroten, denken ze meer 

aandachtig na over conflicten tussen persoonlijke keuze & verplichtingen aan de gemeenschap. 
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Zodra ze persoonlijke rechten gaan integreren met ideale wederkerigheid, eisen ze dat de 

bescherming die ze zelf willen, ook gelden voor anderen. Eerst begeven ze zich in risicovolle 

gezondheidssituaties (Bv: roken, alcohol) in het belang van een groter publiek. Later realiseren ze 

zich dat het schenden van conventies in het persoonlijk voordeel, anderen kan schaden. Ze gaan 

beseffen dat sociale conventies niet enkel opgelegd zijn door autoritaire figuren, maar belangrijk zijn 

voor een goede & rustige gemeenschap (stadia 4 Kohlberg). Ze realiseren zich dat sociale conventies 

morele implicaties hebben. 

4.3.5. Omgevingsinvloeden (niet gezien in de les) 

Kohlberg: cognitieve uitdagingen presenteren voor jonge mensen, die hen stimuleren om te denken 

over morele problemen op meer complexere manieren. 

A. OPVOEDINGSPRAKTIJKEN 

▪ Ouders: verzorgend, ondersteunend, uitwisselen van ideeën, gepaste eisen voor rijpheid 

▪ Beter moreel begrip met ouders die: 

– Morele gevoeligheden bespreken 

– Sociaal gedrag aanmoedigen 

– Ondersteunende omgeving door aandachtig te luisteren & vragen te stellen creëren 

▪ Ouders die preken, bedreigingen gebruiken of sarcastische opmerkingen maken bevorderen 

de morele ontwikkeling niet 

B. OPLEIDING 

▪ Aantal jaren school is een goede predictor voor Kohlberg’s 4de stadium of hoger 

▪ Hogere opleiding volgen introduceert adolescenten aan sociale kwesties die verder reiken 

dan hun omgeving (politiek of culturele groepen) 

▪ Betere morele ontwikkeling door: 

– Meer academische perspectiefverbredende kansen (Bv: discussie in klas) 

– Meer gewaar worden van sociale verschillen 

C. PEER INTERACTIES 

▪ Bevordering morele ontwikkeling: vrienden die de ander confronteren met andere 

meningen. Door te discussiëren & compromissen te maken met leeftijdsgenoten, komen ze 

tot het besef dat het sociale leven gebaseerd is op coöperatie tussen gelijke standpunt in 

plaats van autoritaire relaties 

▪ Peer discussies & rollenspelen over morele problemen zijn de basis voor interventies om het 

moreel begrip bij middelbare- en hogeschool studenten te verhogen 

D. CULTUUR 

▪ In industriële samenlevingen gaan kinderen sneller ontwikkelen & hoger niveau bereiken van 

Kohlberg’s stadia’s dan kinderen in een dorpsgemeenschap 

– Verklaring 1: in dorpsgemeenschappen is morele coöperatie gebaseerd op directe relaties 

tussen mensen waardoor ze niet leren de rol van grotere sociale structuren te respecteren 

(ook niet nodig) 

– Verklaring 2: antwoorden in morele dilemma’s in dorpsgemeenschappen of collectivistische 

gemeenschappen zijn meer gericht op anderen  

India: antwoorden op morele dilemma’s is de verantwoordelijkheid van 

de gehele gemeenschap, niet 1 persoon 
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▪ Vraag: is het hoogste niveau van Kohlberg een kwestie van universeel denken of is het 

cultuurgebonden 

▪ Gevoel van rechtvaardigheid komt overal terug 

4.3.6. Moreel redeneren & gedrag (niet gezien in de les) 

Je zou verwachten dat moreel begrip een invloed heeft op morele acties. Volgens Kohlberg realiseren 

hoge morele denkers zich dat zich gedragen in lijn met hun geloven, vitaal is om een sociale wereld 

te creëren & behouden. 

Hogere stadia: 

▪ Meer prosociaal gedrag: helpen, delen, beschermen, vrijwilligerswerk 

▪ Minder anti-sociaal gedrag: liegen, bedriegen, agressie 

– Handelen in lijn met overtuiging is nodig voor een rechtvaardige sociale wereld 

Maar band is niet zo sterk tussen moreel denken & gedrag: 

▪ Moreel gedrag wordt beïnvloed door veel meer factoren dan cognitie (vorige ondertittel) 

– Bv: empathie, sympathie, schuld, (individuele verschillen in temperament) & het verleden, 

situatie, geschiedenis, morele zelf-relevantie (leeftijdsgenoten, familie, school) 

▪ De morele identiteit heeft ook een invloed op het gedrag. Dit is de mate waarin moraliteit 

centraal staat in het zelfconcept 

– Mensen met lage SES (Afrikanen) met grote morele identiteit doen meer aan 

gemeenschapsdienst maar ze verschilden niet in hun moreel redeneren 

▪ Verschillende factoren kunnen hierbij meespelen: hechte relaties met ouders & vrienden, 

rechtvaardige educatieve omgeving, burgerlijke verantwoordelijkheid aanmoedigen 

Identificeren van factoren die de morele identiteit versterkt: 

▪ Ouderlijke vaardigheden: discipline & overgedragen morele inzet 

▪ Schoolomgeving: leerkrachten die studenten begeleiden bij het maken van democratische 

beslissingen, geschillen op een goede manier oplossen & verantwoordelijkheid dragen voor 

anderen 

4.3.7. Religie & morele ontwikkeling (niet gezien in de les) 

Religie vooral belangrijk in Amerika. 

Het zijn vaak ouders met kinderen die religieuze diensten bijwonen. 

De betrokkenheid bij adolescenten ↘ maar diegene die wel belang hechten aan de religieuze 

gemeenschap, hebben meer voordelen in morele waarden & gedragingen 

▪ Gemeenschapsdiensten, verantwoordelijk (sociaal & academisch) gedrag, minder wangedrag 

▪ Betere relatie met ouders, volwassenen & vrienden die dezelfde visie hebben. Hoe meer 

gedeelde activiteiten, hoe hoger de empathie & het prosociaal gedrag 

▪ Ontwikkelen sterke innerlijke krachten zoals prosociale waarden & een sterke morele 

identiteit die hen helpt hun denken om te zetten in gedrag 

Belang van religieuze instellingen voor moreel gedrag & ontwikkeling. 

Uitzondering van religieuze culten waar indoctrinatie, onderdrukking, vervreemding van de 

maatschappij, de morele ontwikkeling tegenwerkt. 
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4.3.8. Verdere veranderingen aan Kohlberg’s theorie (niet gezien in de 

les) 

Onderzoekers zeggen dat het niet adequaat is voor het alledaags leven. Ze verkiezen een 

pragmatische benadering van moraliteit: elke persoon maakt morele beoordelingen op verschillende 

levels van rijpheid, afhankelijk van de context & motivaties van het individu. 

▪ Conflict over werk: fase 2 

▪ Conflict over vriendschap of romantiek: fase 3 

▪ Conflict over het breken van een contract: fase 4 

Volgens de pragmatische benadering zijn morele beoordelingen praktische hulpmiddelen voor 

mensen om hun doel te bereiken. Om persoonlijk voordeel te bereiken moeten mensen 

samenwerken met anderen, maar vaak gaan ze eerst handelen & dan moreel denken om het 

handelen te verantwoorden. Soms gebruiken mensen moreel denken voor immorele doeleinden (Bv: 

overtredingen). 

Cognitieve-ontwikkelingsperspectief: 

▪ Mensen zetten zichzelf vaak boven eigen interesses om anderen hun rechten te verdedigen 

(Bv: morele zakenmensen zullen, eerder dan fase 2 van Kohlberg toepassen, vertrouwen, 

integriteit & rechtvaardige regels toepassen) 

▪ Adolescenten & volwassenen beseffen meestal wel dat hogere niveaus van redeneren beter 

zijn 

▪ Plotse altruïstische handelingen: misschien in het verleden al intensief moreel over 

nagedacht zodat morele oordeel automatisch activeert 

Toch blijft de theorie van Kohlberg een grote invloed hebben. 

4.4. Gender typering 

Geslachtsidentificiatie: hoe sterk je je als ♀ of meisje/♂ of jongen voelt & je afschermt van het andere 

geslacht in de adolescentie 

▪ ↗ geslachtsstereotypering van attitudes & gedrag 

▪ Ontwikkeling maar traditionele kanten 

▪ Niet universeel, indien gebeurt meer typisch bij meisjes dan bij jongens. Maar meisjes blijven 

minder stereotiep dan jongens 

▪ Meer in vroege adolescentie & ↘ in middel- tot late adolescentie 

▪ Exploratie van niet-geslachtsstereotiepe opties steunt androgyne geslachtsidentiteit 

▪ Meer zelfvertrouwen, mentaal gezonder 

Biologische, sociale & cognitieve factoren: 

Biologisch Door sekseverschillen in uiterlijk, gaan ze meer denken als meisje/jongen 

Sociaal Veranderingen zorgen ervoor dat de druk van anderen op zich op een ‘normale’ 
manier te gaan gedragen, groter wordt. Wanneer ze gaan daten, zijn ze meer 
gendergetypeerd om hun aantrekkelijkheid te ↗ 

Cognitief Ook meer zich gaan bezighouden met wat anderen denken 
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Verschillen: 

▪ Niet alle adolescenten gaan even ver in de geslachtsrollen 

▪ Meer androgyne genderidentiteit als: 

– Verkennen van niet-geslachtsgetypeerde activiteiten 

– Kritisch bekijken van gender stereotypes voor hunzelf & de gemeenschap 

▪ Meisjes die meer androgyn zijn: 

– Psychologisch gezonder 

– Meer zelfvertrouwen 

– Meer hun eigen mening durven zeggen 

Zie vragen p.414 

4.5. Familie 

4.5.1. Algemeen 

▪ Autonomie: het gevoel van zichzelf als een apart & zelf-beslissend individu – bevat 2 

aspecten 

Emotionele component Gedragcomponent 

Meer op terugvallen op zichzelf & minder op 
ouders voor steun & begeleiding. 

Beslissingen maken door zorgvuldig eigen 
oordelen & suggesties van anderen af te 
wegen, zodat een goed beredeneerd pad van 
acties tot stand kan komen. 

4.5.2. Ouder-kindrelaties 

Autonomie begint: 

▪ De-idealiseren van ouders  

▪ Shift van ouders naar zelf & leeftijdsgenoten voor steun 

Autoritatief ouderschap: 

▪ Evenwicht tussen autonomie & in het oog houden als nodig 

▪ Extra uitdagend tijdens de adolescentie 

Kenmerken van verschillende opvoedingsstijlen: 

 

  

Autoratief ouderschap 

is het meest 

beschermend & 

geschikt 
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Verschillende veranderingen in de puberteit bevorderen de autonomie: 

▪ Psychologische afstand van ouders 

▪ Pubers zien er volwassener uit & krijgen daardoor ook meer vrijheden 

▪ Cognitieve ontwikkeling: langzaam gaan adolescenten problemen beter oplossen & meer 

effectieve beslissingen maken 

Warme, ondersteunende ouder-kinder relatie: 

▪ Ideeën & sociale rollen verkennen 

▪ Autonomie ondersteunend 

▪ Voorspelt zelfredzaamheid 

▪ Werk oriëntatie 

▪ School competentie 

▪ Gunstig zelfwaarde gevoel 

▪ Gemakkelijkere separatie bij overgang naar unief 

↔ ouders die psychologisch controlerend zijn & geen geleidelijke ↗ van de autonomie toelaten, 

krijgen jongeren die: 

▪ Depressief 

▪ Laag zelfvertrouwen 

▪ Antisociaal gedrag, drugs & alcoholgebruik 

Een familie is een systeem dat zich moet kunnen aanpassen aan de veranderingen van zijn leden. 

Door de snelle fysieke & psychologische veranderingen bij adolescenten ontstaan conflicten in de 

ouder-kind relatie. 

▪ Verschil in de leeftijd waarop adolescenten bepaalde privileges krijgen (‘time tables’). Bv: 

keuzes over kledij, schoolvakken, uitgaan met vrienden, daten. Ouders willen dit vanaf een 

bepaalde leeftijd bij hun kinderen omdat ze nog toezicht willen houden. Adolescenten willen 

dit vaak vroeger dan ouders. 

▪ Verschil in ontwikkelingsfase: ouders komen tot inzicht dat het einde van het ouderschap in 

zicht is & willen nog even genieten van het gezellig samen zijn. Maar ze begrijpen niet dat 

adolescenten liever bij hun vrienden zijn. Adolescenten daartegenover begrijpen ook niet dat 

ouders veel tijd met het gezin willen doorbrengen omdat een belangrijk deel in hun 

volwassen leven zal eindigen. 

▪ Geëmigreerde ouders die uit een cultuur komen waar familiehechtheid hoog staat, hebben 

het nog moeilijker met de wens van autonomie van hun tieners. 

De kwaliteit van ouder-kind relatie is een predictor voor de mentale gezondheid. In goed 

functionerende gezinnen blijven tieners gebonden aan de ouders & zoeken hun advies in een context 

van meer vrijheid. Conflict kan een indicator zijn dat er iets aangepast moet worden in de relatie. 

Tegen midden tot eind adolescentie bereiken de meeste ouders & hun kinderen een volwassen, 

wederkerig & harmonieuze relatie. Het feit dat tieners minder tijd doorbrengen met hun ouders, 

heeft weinig te maken met conflict. Het is eerder het resultaat van een grote hoeveelheid 

ongestructureerde vrije tijd die beschikbaar is voor tieners. Tieners zijn geneigd deze uren door te 

brengen weg van huis (Bv: vrienden, jobs, vrijwilligerswerk). Bij collectieve culturen brengen tieners 

nog evenveel tijd door bij hun familie als voorheen. 
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Tieners in risico buurten hebben dikwijls een meer vertrouwende relatie met hun ouders & reageren 

beter op strenge controle & druk om niet in zorgelijke gedragingen te vervallen. De controle is dan 

een teken dat de ouders om hen geven. 

4.5.3. Familie omstandigheden (niet gezien in de les) 

Ouders vinden het gemakkelijker om autonomie te geven aan hun adolescenten & ervaren minder 

conflicten wanneer: 

▪ Financieel zeker 

▪ Niet overladen met werkdruk 

▪ Tevreden over huwelijk 

Van de minderheid van de gezinnen met erg problematische ouder-kind relaties, begonnen de 

meeste problemen al in de kindertijd. 

Familiale omstandigheden die uitdagingen vormen voor de adolescent: 

Type familie Uitleg 

Adoptie Meer leer & emotionele moeilijkheden, vooral als ze ouder geadopteerd 
zijn. 

Gescheiden 
alleenstaande ouder 

Kinderen pakken soms ouderlijke taken op. 

Gemixte familie Meisjes hebben het wel eens moeilijk met stiefouders. 

Werkende moeder + 2-
inkomens gezinnen 

Indien de moeder geen moeilijkheden ondervindt: positief voor 
kinderen, vooral anti-stereotypering, kinderen doen meer klusjes & 
huiswerk samen met de ouders. 

Economische 
moeilijkheden 

Meer kans op een slechte mentale gezondheid, tekorten in cognitieve 
ontwikkeling & schoolresultaten, stoppen sneller met school, mentale 
ziektes & antisociaal gedrag. 

Kinderen mishandeling Moeite met emotionele zelfregulatie, empathie & sympathie, 
zelfconcept, sociale vaardigheden & academische motivatie. Na verloop 
van tijd vaak ernstige depressie, agressief gedrag, moeilijkheden met 
leeftijdsgenoten, middelmisbruik, criminaliteit.  

Seksueel misbruik: angst, depressie, lage zelfwaarde, wantrouwen van 
volwassenen & vijandig. Kunnen weglopen, zelfmoordneigingen 
hebben, middelenmisbruik & criminaliteit. 

Tienerzwangerschap Grote autonomie wens, vaak slechte vicieuze cirkel. 

4.5.4. Broers & zussen – siblings (niet gezien in de les) 

Veranderingen:  

▪ Invloed oudere broers & zussen ↘ wanneer de jongere broer/zus ouder wordt 

▪ Interacties worden minder intens (zowel in positieve als in negatieve zin) wanneer ze zich 

meer bezighouden met vriendschappen & romantische relaties 
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Samenhang: 

▪ Als positieve band in vroege kindertijd, dan meer affectie & zorg in adolescentie 

▪ Als ouders warm & ondersteunend zijn, dan is er meer affectie + zorg tussen broers & zussen 

in adolescentie 

▪ Kleine verschillen in affectie vanwege ouders leiden niet meer tot jaloersheid, maar 

voorspellen meer warmte tussen siblings 

4.6. Relaties met leeftijdsgenoten 

4.6.1. Vriendschap 

A. KENMERKEN VAN VRIENDSCHAPPEN 

▪ Minder ‘beste vrienden’, van 6 in de vroege adolescentie, naar 1 à 2 in de volwassenheid 

▪ Belang van intimiteit, loyaliteit, wederzijds begrip van elkaars waarden/geloof/gevoelens 

(nabijheid, vertrouwen, zelf-onthulling) ↗ 

– Zelf-onthulling 

 

▪ Vrienden lijken op elkaar of gaan op elkaar lijken – nemen rol over van de ander  

– Identiteitsstatus 

– Aspiraties 

– Politiek 

– Deviant gedrag 

B. GESLACHTSVERSCHILLEN IN VRIENDSCHAP 

Meisjes Jongens 

– Emotionele hechtheid 

– Maatschappelijke bezorgdheid 

– Samenkomen gewoon om te praten 

– Openstellen van zichzelf, mutuele steun 

– Samenkomen voor activiteiten 

– Erkenning, status 

– Competitie, conflict 

– Intimiteit gerelateerd aan 
genderidentiteit 

▪ Androgyn: meer kans op intieme 
vriendschap 

 

  

 Figuur zegt hoeveel je andere 

mensen inzicht geeft in je eigen 

emoties & conflicten 

 Jongens vinden zelf-onthulling 

vaak moeilijker dan meisjes 

De kwetsbaarheid is zeer groot 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

62 
 

C. RISICO’S VAN HECHTE VRIENDSCHAPPEN 

Corumination  

(samen piekeren) 

Vaker bij meisjes. De meest gevoelige groep voor het ontwikkelen 
van een depressie omdat de net verworven eigenschap ‘abstract 
nadenken over zichzelf’ op de proef wordt gesteld 

Relationele agressie Meest hechte vriendschappen korter bij meisjes 

Victimization Slachtoffer gemaakt worden door online-only vrienden. Online 
mensen denken minder na over de gevolgen van communicatie. 

 

D. VRIENDSCHAP OP INTERNET 

Algemeen: 

▪ SMS/chatten/bellen/sociaal network worden gebruikt voor vriend(innen) te contacteren. Het 

zorgt ervoor dat de perceptie van intimiteit & welzijn ↗ 

Internet: 

▪ Nieuwe mensen leren kennen 

▪ Exploreren van centrale thema’s in de adolescentie (seksualiteit, normen & waarden,…). Via 

het internet is het minder bedreigend → daardoor meer zelf-onthulling 

▪ Sociale steun 

▪ Vaak kinderen met conflicten met ouders, depressie, delinquentie, slachtoffer van pesten 

▪ Gevaren: beledigingen, seksueel getint. Dus begeleiding door ouders is essentieel 

▪ 14% heeft online hechte vriendschappen of romances 

▪ De tijd die men spendeert aan sociale media blijft ↗ 

E. VOORDELEN VAN VRIENDSCHAPPEN 

▪ Mogelijkheid zelf-exploratie (identiteit) & leren iemand anders echt begrijpen (perspectief) 

▪ Basis voor latere intieme relaties 

▪ Helpen omgaan met dagelijkse stress 

▪ Kan houding & betrokkenheid op school bevorderen 

4.6.2. ‘Cliques’ & ‘crowds’ (niet gezien in de les) 

A. CLIQUE 

▪ Kleine groep van 5 tot 7 goede vrienden 

▪ Bepaald door interesses, sociale status (populair of niet) 

▪ Behoren tot een clique is belangrijker voor meisjes (emotionele nabijheid) 

▪ Eerst iedereen van hetzelfde geslacht, later mengeling van sekse 

B. CROWD (BENDE) 

▪ Groter, meerdere cliques met zelfde waarden samen 

▪ Lidmaatschap is gebaseerd op reputatie & stereotypen 

▪ Vaak verwisselingen van groepen, meer vriendschappen & meer zelfvertrouwen 

  



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

63 
 

C. WAT BEÏNVLOED DE VERDELING IN CLIQUES & CROWDS 

▪ Sterktes in zelfconcept die de mogelijkheden & interesses van de persoon reflecteren 

▪ Etniciteit: etnische minderheden hebben het risico gediscrimineerd te worden 

▪ Familie speelt ook een rol 

– Autoritatieve ouders: jock, populair & nerds 

– Veel toelatende ouders: feesters, druggebruikers 

▪ Veel leeftijdsgroepsgebonden waarden zijn verleningen van waarden van thuis 

Cliques met ♂ & ♀ geven modellen over hoe met elkaar in interactie te gaan zonder intimiteit. Later 

verdwijnt dit meer. 

Crowds worden minder belangrijk. Adolescenten settelen zich op vlak van waarden & doelen & ze 

hebben niet langer de nood om zich gebonden te voelen door taal, activiteit & kledij. 

4.6.3. Dating (niet gezien in de les) 

Hormonale veranderingen ↗ de seksuele interesses, maar culturele verwachtingen bepalen wanneer 

& hoe daten begint. Jongeren in Azië beginnen later te daten & hebben minder dating partners dan 

jongeren in Westerse landen. 

↗ van ‘dating’ met leeftijd 

 

Veel kliekjes naar ‘dates’: 

▪ Toenadering tussen kliekjes van jongens & meisjes 

▪ Gemengde kliekjes hangen samen rond 

▪ Verschillende koppels vormen zich & doen samen dingen 

▪ Individuele koppels 

Verandering in dating: 

▪ Doelen veranderen door adolescentie 

Vroege adolescentie Late adolescentie 

Reactie, groepsactiviteiten, oppervlakkige 
intimiteit 

Zoeken naar intimiteit, affectie, bij elkaar passen, 
sociale steun 

 

▪ Relaties met ouders, vrienden dragen bij aan interne werkmodellen voor dating 
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Redenen voor dating (in vroege adolescentie): 

▪ Ontspanning 

▪ Status bij leeftijdsgenoten 

Naarmate ouder worden wordt de reden: 

▪ Meer intimiteit zoeken: affectie, sociale steun & gezelschap 

▪ Vereiste: intern werkmodel (verwachtingen over hechtingsfiguren), belang van veilige 

hechting 

▪ Veilig gehecht met ouders voorspelt veilige hechting in vriendschap, wat weer veilige 

hechting in een romantische relatie voorspelt 

Te vroeg daten: samenhang met problemen met de wet (drugs & criminaliteit) & op school, ook 

misbruik & mentale gezondheidsproblemen 

▪ Vaak oppervlakkig & stereotiep 

▪ Dit samen met een voorgeschiedenis van ouders dat zich niet bemoeien & agressie in de 

families & relaties met leeftijdsgenoten ↗ de waarschijnlijkheid van geweld bij het daten 

▪ Het is beter voor jongeren om in het begin het bij groepsactiviteiten te houden voordat ze 

een vaste relatie beginnen 

Voor holebi’s is de eerste date ervaring vaak kort & weinig emotioneel. Dit omdat ze vrezen lastig 

gevallen te worden door hun leeftijdsgenoten. Velen daten toch met het andere geslacht of hebben 

moeite met iemand te vinden, omdat die nog niet uit de kast is gekomen. Soms leren zij elkaar dan 

ook kennen via hulpgroepen. 

Voordelen: 

▪ Les in coöperatie, etiquette & met mensen omgaan in verschillende situaties 

▪ Zorgt voor meer gevoeligheid, empathie, sociale steun & identiteitsontwikkeling 

Ongeveer 50% van de eerste liefdes blijven niet duren na het afstuderen & degene die wel overleven 

blijken voldoening te geven. Omdat adolescenten nog bezig zijn met hun identiteit te vormen, 

beseffen ze vaak na een tijd dat ze eigenlijk weinig gemeen hebben. 

Zie vragen p. 421 

4.7. Problemen in de ontwikkeling 

4.7.1. Sociale media 

A. DAGELIJKS GEBRUIK (VS) 

 

De smartphone & WhatsApp hebben chatrooms & e-mail vervangen. 
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B. KANSEN & GEVAREN VAN MEDIAGEBRUIK 

Kansen Gevaren 

▪ Bestaande vriendschappen profiteren van 
online messaging. Het in contact raken met 
andere mensen is veel gemakkelijker. 

▪ Gebruikers ervaren intimiteit, gehechtheid & 
welzijn omwille van zelf-onthulling 
(persoonlijke info, zorgen, romantische 
gevoelens). Maar het is ook een risico. 
Vriendschappen maken lukt, maar de 
kwaliteit is niet hetzelfde als in het echte 
leven 

▪ Nieuwe mensen ontmoeten via internet 

– Bron zijn van info wisselen met 
betrokkenen & sociale steun 

– Meer zelf-onthulling omwille van 
anonimiteit 

▪ 14% van de 10-17 jarigen in de VS vindt 
online hechte vriendschappen of 
romantische relaties 

– Sommigen goed aangepast 

– Bij velen hoge levels van conflict met 
ouders, slachtoffers van pesten, 
depressie & misdrijf 

 

C. MEDIA-MULTITASKING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 

▪ De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt niet bevordert indien een teveel gebruik maken 

van de sociale media 

– Meisjes trekken zich terug naar online relaties 

– Jongens trekken zich terug naar gaming 

▪ Onderzoek met 3 461 tienermeisjes (Pea, Nass et al) 

– Tv, YouTube, texting, muziek, e-mail, social network, gsm, videochat, huiswerk 

– Tijd voor video’s & online communicatie net zoals tijd multitasking gerelateerd aan gevoelens 

van verminderde sociale vaardigheden, niet normaal zijn, meer vrienden hebben die ouders 

als ‘slechte invloed’ beschouwen, minder slapen 

– Correlatie, geen causaliteit 

▪ Face-to-face multitasking ↘ de kwaliteit van communicatie 

– Zonder aandacht kan je niet leren de emoties van anderen te herkennen 

– ‘everyone is happy except me’ → iedereen heeft een spectaculair & spannend leven volgens 

Instagram & Facebook → zorgt voor depressie → bevordert de ontwikkeling niet 

– Veel echte face-to-face communicatie kan effecten compenseren 

4.7.2. Depressie 

A. ALGEMEEN 

Meest voorkomend psychologisch probleem. 15-20% heeft depressie met meerdere episodes. 2-8% 

is chronisch depressief (donker & zelfkritisch voor meerdere maanden of jaren). Slechts 1-2% van de 

kinderen krijgt een serieuze depressie, zij blijven vaak depressief in de adolescentie. Depressie in 

industriële landen ↗ scherp tussen 12 & 16 jaar. Blijft vaak tot de middel volwassenheid. 

2x zoveel meisjes als jongens: 

▪ Vroegrijpe meisjes 

▪ Geslachtsintensificatie 
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B. FACTOREN 

Genen ▪ Een verstoorde balans van neurotransmitters in de hersenen 

▪ Ouders hebben vaak zelf depressieve klachten of andere 
psychische problemen 

Opvoedingsstijl ▪ Ouders hebben zelf problemen & hanteren slechte 
opvoedingsstijl 

Aangeleerde hulpeloosheid 

Geen controle over negatieve 
gebeurtenissen of aspecten van 
een situatie 

▪ Seligmans honden: honden zaten op venstertablet waar af & 
toe een stroomstoot door kwam. Sommige honden konden 
zich verplaatsen, anderen niet. Honden die zich niet konden 
verplaatsen kregen te maken met aangeleerde 
hulpeloosheid. Ze deden geen moeite meer om zich te 
verplaatsen & bleven gewoon zitten. 

▪ 3 typen attributiestijlen die samenhangen met depressie 
(Weiners attributietheorie) 

– Globaal-specifiek: “alles loopt mis” terwijl 1 iets misloopt 

– Permanent-tijdelijk: “het gaat zo blijven” terwijl het maar 
tijdelijk is 

– Intern-extern: “het heeft enkel met mij te maken” terwijl 
dit niet zo is 

 

Als adolescent heb je nog geen stabiele identiteit die je tegen depressie kan beschermen! 

C. GESLACHTSVERSCHILLEN 

▪ Dubbel zoveel meisjes, maar enkel in de industriële landen, maar heeft niet met puberteit te 

maken. Waarom dan? 

– Stressvolle gebeurtenissen 

– Gender-getypeerd copinggedrag overnemen 

– Vroegrijpe meisjes 

– Gender verscherping (intensification): passiviteit, afhankelijkheid & rumineren 

D. NOORSE STUDIE 

 

Het is dus hoger bij meisjes dan bij jongens. Meisjes doen meer pogingen tot zelfmoord maar zoeken 

hulp op het laatste moment. Zelfmoord komt meer voor bij jongens omdat het hen meer lukt. 
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4.7.3. Zelfmoord 

A. ALGEMEEN 

Een voorname doodsoorzaak voor adolescenten. Hangt samen met depressie. Het wil niet zeggen dat 

een depressie automatisch leidt tot zelfmoord. Zelfmoord is een uitzondering. De 

geslachtsverschillen liggen hier anders dan bij depressie. 

Het ↗ doorheen de hele levensloop, maar het ↗ feller in de adolescentie. Er zijn grote verschillen 

van aantal in industriële landen. 

B. GERELATEERDE FACTOREN 

▪ Geslacht 

– Ratio ♂ & ♀ is 3 of 4 op 1 

– ♂ gebruiken methoden die meer succesvol zijn dan ♀ 

▪ Etniciteit: in sommige culturen krijgt men meer steun van de ouders dan andere 

▪ Gezinsomgeving 

▪ Seksuele oriëntatie: holebi’s hebben een groter risico 

▪ Mentale stoornissen bij familieleden 

▪ Stress (Bv: economische problemen, scheiding ouders, veel ruzies, misbruik & verwaarlozing) 

▪ Negatieve gebeurtenissen die aanleiding geven (Bv: ouders die kinderen beschuldigen van 

familiale problemen, de breuk van belangrijke vriendschap, vernedering, betrapt worden 

tijdens antisociale activiteiten) 

▪ Persoonlijkheid 

– Intelligenter, teruggetrokken (kunnen niet aan eigen eisen of eisen van anderen voldoen) 

– Antisociaal, impulsief (pesters, vechten, drugs, stelen) 

C. WAAROM STIJGT SUÏCIDE TIJDENS DE ADOLESCENTIE? 

▪ Kunnen niet goed (vooruit) plannen. Het is vaak een impulsieve daad 

▪ Geloof in persoonlijke fabel waarbij ze denken dat niemand hun pijn zal begrijpen 

D. VOORKOMEN (NIET 1 SEIN OP ZICH, MAAR MEERDERE SEINEN SAMEN) 

▪ Merk waarschuwingssignalen op 

– Inspanningen om persoonlijke zaken op orde te brengen 

– Verbale hints: vaarwel zeggen, afscheid nemen, (in)directe referenties naar zelfmoord 

– Zich triest voelen, er niets meer om geven 

– Extreem moe, gebrek aan energie, verveeld 

– Geen wens om te socialiseren, zich terugtrekken 

– Makkelijk gefrustreerd 

– Emotionele uitbarstingen 

– Zich niet kunnen concentreren, snel afgeleid 

– Achteruitgang in punten, spijbelen, discipline problemen 

– Persoonlijk uiterlijk niet verzorgen 

– Niet meer kunnen slapen of te veel slapen 

– Meer of minder eten dan gewoonlijk 
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– Fysische klachten (buikpijn, hoofdpijn,…) 

▪ Voorzie steun vanwege volwassenen & leeftijdsgenoten 

▪ Leer copingstrategieën aan 

E. INTERVENTIES 

▪ Medicatie (antidepressiva) 

▪ Therapie: individueel, familie, groep 

▪ Wapens, messen, scharen & drugs verwijderen uit omgeving 

Na een geslaagde zelfmoord moeten familie & vrienden ondersteund worden om hen te leren 

omgaan met het verlies, de angst, de schuldgevoelens,… 

Zelfmoord gebeurt vaak in clusters. Wanneer iemand zelfmoord pleegt, is de waarschijnlijkheid dat 

andere depressieve jongeren ook zelfmoord willen plegen. Sociale media speelt hier een rol bij. 

4.7.4. Delinquentie (niet gezien in de les) 

A. ALGEMEEN 

14% van de politiearrestaties is 12-17 jaar. Zelf-rapportering (hogere cijfers): bijna alle tieners zeggen 

ooit wel eens de wet te hebben overtreden (meestal kleine overtreding). Jongeren die al beginnen in 

de vroege kinderjaren, blijven vaak verder doen. Delinquentie ↗ tot de middelvolwassenheid & ↘ 

daarna. 

Adolescenten die 1 keer met het gerecht in aanmerking komen, zijn niet meteen een voorspelling 

voor LT antisociaal gedrag. Jongeren die meerdere keren gearresteerd wekken wel zorgen op. 

B. FACTOREN 

▪ Leeftijdstrends: eerst ↗ dan ↘ (peer pressure?) 

▪ Geslacht: meisjes zijn voor slechts 18% van de arrestaties verantwoordelijk. Vaak niet al te 

ernstige agressieve daden 

▪ SES & etniciteit: risicofactor om vervolgd te worden, maar wordt niet teruggevonden bij zelf-

rapportering 

▪ Moeilijk temperament, lage intelligentie, slechte schoolprestaties, afwijzing van 

leeftijdsgenoten in kinderjaren & associatie met antisociale leeftijdsgenoten zijn sterk gelinkt 

met delinquentie 

▪ Opvoedingsprobleem: weinig toezicht, lage warmte, hoog conflict & streng inconsistent 

discipline toepassen. Jongens zijn meer waarschijnlijk het doelwit van kwade, inconsistente 

discipline omdat ze meer actief & impulsief zijn (& dus moeilijker te controleren) 

▪ Armoede: hebben door de buurt waarin ze wonen makkelijker toegang tot drugs, 

delinquente leeftijdsgenoten & wapens. Scholen in deze buurten komen niet tegemoet aan 

de ontwikkelingsnoden van deze jongeren 
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C. 2 ROUTES NAAR CRIMINALITEIT TIJDENS ADOLESCENTIE 

 

 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

70 
 

 

 

D. PREVENTIE & BEHANDELING 

Preventie: vroeg & op vele niveaus Behandeling: lang, intensief & gericht op 
verschillende determinanten 

▪ Positieve familie relaties 

▪ Autoritatieve opvoeding 

▪ Goed onderwijs 

▪ Welvarende buurt 

▪ Veel scholen passen nultolerantie toe 
(jongens worden van school gestuurd) 
maar dit wordt vaak inconsequent 
toegepast. Jongeren met een lage SES 
worden sneller gestraft. Het blijkt meer 
negatieve gevolgen te hebben (drop-out 
& antisociaal gedrag). 

▪ Ouders training geven: communicatie, 
toezicht houden, discipline & jongeren 
voorzien van ervaringen waarbij ze hun 
cognitieve- & sociale vaardigheden, 
moreel redeneren, woede-management 
& emotie-regulatie kunnen verbeteren 

▪ Niet-agressieve omgeving (gezin, buurt, 
cultuur): multisystemische therapie. 
Blijkt effectief te zijn 

 

Zie vragen p. 426 
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5. Vroege volwassenheid: lichamelijke 
ontwikkeling 

5.1. Inleiding: topics & doeleinden 

Lichamelijke & cognitieve ontwikkeling: 

▪ Vroege 20: piek van de meeste lichamelijke functies 

– Perceptuele scherpte, explosieve kracht, stamina, werking immuunsysteem 

▪ Maximum verwerkingssnelheid & werkgeheugen 

Sociale & emotionele ontwikkeling: 

▪ Emerging adulthood (zich geleidelijk ontwikkelen als volwassenen, Bv: op kot in de week & in 

het weekend thuis) 

▪ Stabiele identiteit (gevoel van controle) & zelfvertrouwen – kan wel nog steeds veranderen 

de identiteit 

– Vrijheid & angst om de pasverworven vrijheid te verliezen 

Geen eindpunt, maar een vertrekpunt: 

▪ Biologische verandering begint in de jongvolwassenheid 

▪ Rol van cultuur bij geleidelijke overgang 

▪ Ontwikkelingstaken: uitdagingen, kansen & keuzes (deze zijn groter dan in de adolescentie) 

– Geen vaste volgorde van fases, grote individuele verschillen 

– Bv: samenwonen, huwelijk, kinderen 

5.2. Biologische veroudering 

5.2.1. Algemeen 

De biologische veroudering is al bezig tijdens de jongvolwassenheid. Dit kan ook verschillen van 

cultuur tot cultuur.  

De jongvolwassenheid is een hoogtepunt van een mengeling van kansen, uitdagingen maar ook 

keuzes die gemaakt moeten worden. 

Wat is de vroege volwassenheid? 

▪ Ongeveer de periode van 18-40 jaar 

▪ Ontwikkelingstaken 

– Ouderlijk huis verlaten 

– Opleiding beëindigen 

– Beginnen met voltijds werken 

– Economische onafhankelijkheid bereiken 

– Vastleggen van langdurige seksuele & emotionele intieme relatie 

– Gezin stichten 

  

Het betekent niet dat iedereen al 

deze taken doorloopt. Sommige 

mensen kiezen er bv voor om geen 

gezin te starten. 
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Biologische veroudering: 

▪ De genetisch bepaalde & universele achteruitgang in functioneren van organen & systemen  

– Asynchroon: niet alle delen van het lichaam verouderen op dezelfde manier of op hetzelfde 

tempo 

– Biologische leeftijd voor elk specifiek orgaan: bij de dood van een persoon kan men a.d.h.v. 

analyses van de organen inschatten wat de biologische leeftijd van de persoon is 

– Grote individuele verschillen: rimpels, grijze haren, … is genetisch bepaald 

– Populairste theorie: slijtage (“wear-and-tear”) 

 Oververeenvoudiging (actieve mensen leven langer) 

 Theorie klopt niet. Er is wel een slijtage, maar dit verklaart niet de algemene 

veroudering 

▪ Beïnvloed door contextuele factoren 

– Genetische bouw 

– Levensstijl 

– Leefomstandigheden 

– Historische periode 

▪ Biologische veroudering staat niet vast. Het kan beïnvloed worden door gedrags- & 

omgevingsinteracties. Het gebeurt geleidelijk, niet lineair dalend 

5.2.2. Theorieën over biologisch verouderen 

A. OVERZICHT 

 

  
Combinatie van de 2 is 

waarschijnlijk het meest juiste 
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B. DNA- & CELNIVEAU 

1. Geprogrammeerde effecten van specifieke genen 

1.1 Verouderingsgenen 

Behavioral Genetics: 

▪ Onderzoek met familie of tweelingen, kijkt naar de correlatie voor het optreden van 
bepaalde zaken 

▪ Klein effect (.15-.35) van de leeftijd bij overlijden 

▪ Groter voor specifieke maten van biologische veroudering, zoals ademhalingscapaciteit, 
dichtheid benenmassa (.27-.57) 

▪ Een hoge leeftijd bereiken is gedeeltelijk erfelijk (15-35%). Dit betekent dat als we weten op 
welke leeftijd je ouders & siblings sterven, dat we jouw leeftijd kunnen inschatten 

Theorie: 

▪ Verouderingsgenen controleren het begin van bepaalde leeftijdsgerelateerde veranderingen 
(menopauze, grijs haar,…) 

Niet ‘lang leven’ is erfelijk, maar wel de risicofactoren: 

▪ Uiterlijke tekenen (grijs haar, rimpels, kaalheid) zijn niet gerelateerd aan achteruitgang in 
sensorisch, cognitief of motorisch functioneren 

▪ Neurologische (integriteit witte massa hersenen) 

▪ Immuunsysteem 

▪ Cardiovasculaire gezondheid (bloeddruk) 

▪ Musculaire gezondheid 

1.2 Verkorting telomeren (DNA) - Telomeerverkorting 

Genetic programming voor het achteruitgang van cellen: de telomeertheoire van Hayflick 

▪ Telomeren (eindstukjes aan chromosomen) beschermen het DNA tijdens de celdeling tegen 
mutaties & destructie (puntjes van veters tegen uitrafelen). Telomeren verkorten bij elke 
celdeling. Daarna beginnen ze steeds meer hun functie te verliezen 

▪ Aanwezigheid van het enzym telomerase kan snelheid van verkorting vertragen of zelfs het 
effect omkeren. Hoeveel telomerase aanwezig is, hangt af van onze levensstijl 

▪ Telomeerlengte is gedeeltelijk erfelijk 

▪ X-linked; moeder-zoon; vader-dochter 

 Hier details kennen!  
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Intermezzo: telomeerlengte & lifestyle 

 

Lengte verandert met de levensstijl (roken, niet bewegen) & stress 

▪ Chronische ziektes (kanker, cardiovasculaire aandoeningen) 
versnellen telomeerverkorting in de witte bloedcellen → 
immuunsysteem verzwakt 

▪ Voortdurend stress (zorgen voor ouder met dementie, ernstige 
depressie) ↘ telomerase & versnelt dus telomeerverkorting 

▪ Stress verminderen leidt tot verlenging bij witte bloedcellen 

▪ Ongezond gedrag (roken, fysische inactiviteit, obesitas wat kan leiden tot diabetes) → kan 
zelf al invloed hebben in de prenatale periode. Baby’s met laag geboortegewicht hebben 
vaker kortere telomeren in de witte bloedcellen 

2. Cumulatieve effecten van toevallige gebeurtenissen 

Intro 

Cumulatieve effecten van toevallige gebeurtenissen.  

DNA wordt geleidelijk beschadigd door 

▪ Mutaties die spontaan gebeuren (Bv: kanker) 

▪ Externe gebeurtenissen (stralingen, vrije radicale) 

De biologische veroudering start al met de jongvolwassenheid maar de beschermingsmechanismen 
zijn dan op een hoogtepunt, dus de veroudering komt minder tot uiting. 

2.1 Mutaties & kanker 

DNA wordt geleidelijk beschadigd door mutaties die spontaan gebeuren of worden veroorzaakt door 
externe gebeurtenissen (straling, vrije radicale). Accumulatie met leeftijd maakt herstelling van 
cellen moeilijker & kankercellen kunnen geproduceerd worden. 

2.2 Vrije radicalen & antioxidanten 

Vrije radicalen = natuurlijke producten van stofwisseling, sterk-reagerende chemische stoffen in 
aanwezigheid van zuurstof (‘oxidanten’). 

▪ Wanneer zuurstofmoleculen breken in een cel, wordt een vrije radicaal gecreëerd. Deze 
zoekt een vervanging van zijn omgeving & het verwoest bijliggend celmateriaal, inclusief 
DNA, proteïnen & essentiële vetten 

▪ Ons lichaam produceert stoffen die vrije radicalen neutraliseren, maar een beetje schade 
blijft toch bestaan 

▪ Schade door vrije radicalen speelt mee bij veroudering of ziektes (kanker, cardio-vasc, 
artritis). Er wordt gedacht van vrije radicalen dat ze betrokken zijn bij meer dan 60 
ouderdomsziekten 

▪ Antioxidanten: vitaminen C + E & betacaroteen in groenten & fruit helpen schade door vrije 
radicalen te voorkomen 
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C. ORGAAN- & WEEFSELNIVEAU (BESCHRIJFT OP EEN GROTER NIVEAU DE VEROUDERING) 

1. ‘Cross-linking’ van proteïnevezels 

Proteïnevezels die oorspronkelijk los van elkaar stonden, krijgen met de leeftijd de neiging om zich 
te verbinden (‘linking’) & elkaar te overlappen (‘cross-linking’). Daardoor wordt weefsel minder 
elastisch. Dit kan gereduceerd worden door externe factoren (veel vitaminen, weinig vet,…). 

▪ Bv: huid, longen, nieren, ooglens, aders,… 

2. Geleidelijke afbraak van het endocrien systeem 

Geleidelijke afbraak van het endocrien systeem (reguleert & produceert hormonen).  

▪ Minder groeihormoon (GH) leidt tot verlies bot-& spiermassa 

▪ Verlaagde oestrogeenproductie tijdens menopauze 

Het effect kan gereduceerd worden door fysieke inspanning & dieet. Niet door hormoontherapie, 
want dit vergroot het risico op kanker. 

3. Verminderde werking van het immuunsysteem 

Gevolg: ↗ kwetsbaarheid door infecties 

Genetisch geprogrammeerde ↘ , maar ook door andere verouderingsprocessen (verzwakking 
endocrien systeem. 

5.2.3. Conclusies biologische veroudering 

▪ Biologische veroudering gebeurt op verschillende niveaus 

▪ Niet ‘lang leven’ is erfelijk, maar wel de risicofactoren 

▪ Combinaties van theorieën als eerste stap tot verklaring 

▪ Biologische veroudering begint in de jongvolwassenheid 

▪ Effecten zichtbaar in de middelbare & late volwassenheid 

▪ Genetische bepaling betekent niet ‘vastliggend’ 

▪ Lifestyle & training (de eigen ‘zwaktepunten’ kennen) zijn belangrijk 

5.3. Fysieke veranderingen 

5.3.1. Cardiovasculair- & ademhalingssysteem 

A. HART 

▪ Weinig verandering in rusttoestand, verminderde prestatie onder stress. Bij stressvolle 

situaties ↘ de prestatie van het hart over de jaren 

▪ Hoge bloeddruk (hypertensie) 

▪ Atherosclerose (slagader vervetting, zogenaamde synoniem is aderverkalking maar is niet 

juist): omvangrijke ophopingen (plaques) van cholesterol & vet op de wanden van de 

slagaders. De elasticiteit van de aders ↘ hierdoor 

– Hoofdoorzaak van sterfte in volwassenheid (meer bij ♂ dan ♀) 

– Meerdere oorzaken 

 Veroudering 

 Genetisch 

 Omgeving 
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B. HARTZIEKTEN & OVERLIJDEN 

▪ Meerdere oorzaken 

– Biologische veroudering, genetisch, omgeving 

– Hartziekten vermindert de laatste 15 jaar 

– Roken, dieet, lichaamsbeweging, medische behandeling 

▪ 3 factoren voor laag risico voor hartziekte (laatste 15 jaar is het risico ↘) 

– Niet roken 

– Cholesterol laag: kan je gedeeltelijk beïnvloeden door een dieet, maar is voor een groot stuk 

genetisch. Het hangt veel af van het metabolisme 

– Bloeddruk normaal 

▪ 40 – 60% van sterftecijfer (moraliteit of ‘death rate’) 

C. LONGEN 

▪ Maximale vitale capaciteit ↘ na 25 jaar met -10% per jaar 

▪ Stijfheid maakt de ademhaling moeilijker met de leeftijd, omdat de longen minder goed 

kunnen uitzetten 

▪ Weinig leeftijdsafhankelijk veranderingen 

▪ Tijdens inspanningen: 

– Ademhalingsvolume ↘ (stijfheid) 

– Meer ademhalen 

D. VOORNAAMSTE DOODSOORZAKEN VROEGE VOLWASSENHEID (25-44 JAAR) 

 

Dit heeft niet te maken met erfelijkheid maar met risicogedrag. 

E. VOORNAAMSTE DOODSOORZAKEN IN BELGIË (2012) 

 

Nieuwvormingen: kanker,… 
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5.3.2. Motorische prestatie  

A. ALGEMEEN 

↘ van hart-& longfunctioneren in combinatie met spierverlies leiden tot veranderingen in 

motorische prestaties. 

Biologische veroudering & verminderde motivatie & training zijn moeilijk te onderscheiden. Daarom 

topatleten bestuderen. 

Atletische vaardigheden bereiken een piek tussen 20-35 jaar. 

Er zijn 2 soorten types van sport: 

Snelheid, explosieve kracht & grove motorische 
vaardigheden 

Uithouding & complexe beweging 

Piek 20-25 jaar (‘early twenties’) Piek 25-30 jaar & 30-35 jaar (‘late twenties’ of 
‘early thirties’) 

Bv: sprinten, springen, tennis Bv: langeafstand lopen, golf, baseball 
 

De biologische limiet van motorische capaciteiten is bereikt in het 1ste deel van de vroege 

volwassenheid. De achteruitgang verloopt gradueel tot 60 of 70, daarna sneller. 

B. VEROUDERING & TOP-ATLETISCHE PERFORMANTIE (10 KM RACE) 

 

C. VEROUDERING & TRAINING 

Voortgaande training vertraagt het verlies van motorische prestaties: 

▪ Behoud van meer vitale capaciteit, spieren, reactiesnelheid 

▪ Serena Williams, in haar early 30 de oudste speler op nr 1 in het WTA-klassement 

5.3.3. Immuunsysteem 

▪ Verminderde werking van het immuunsysteem 

▪ Het immuunsysteem neutraliseert of vernietigd antigenen (externe stoffen) in het lichaam 

▪ Genetische geprogrammeerde ↘ 

– Afbraak endocrien systeem 
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▪ Er zijn 2 types van witte bloedcellen 

T cellen (beenmerg & thymus) B cellen (beenmerg) 

Vernietigen antigenen onmiddellijk Vermenigvuldigen zich in de bloedbaan & 
vervangen antigenen + laat het bloedsysteem toe 
antigenen te vernietigen. Ze hebben te maken 
met de productie van hormonen. 

Ze komen voor in verschillende maten, omdat ze elk een ander antigen herkennen. 
 

▪ Gaat al achteruit na de leeftijd van 20 jaar 

– Minder T-cellen door inkrimpen thymusklier (schildklier, zwezerik). Zwezerik verdwijnt na de 

leeftijd van 50 jaar & schildklier krimpt 

– B-cellen werken niet zo goed zonder T-cellen 

▪ Stress onderdrukt de immuunreactie omdat het immuunsysteem interacties heeft met het 

zenuwstelsel & het endocriene systeem. Dit komt doordat stresshormonen het lichaam 

klaarmaakt voor actie, terwijl het immuunrespons aangewakkerd wordt door weinig 

activiteit. De ziekte wordt dus uitgesteld. Fysieke stress verzwakt het immuunsysteem 

doorheen heel de volwassenheid. 

5.3.4. Voortplanting 

A. ALGEMEEN 

Een eerste kind is ideaal op 20-jarige leeftijd: lager risico van miskraam & chromosomenziektes + 

ouders hebben meer energie. Maar veel mensen stellen het uit totdat ze afgestudeerd zijn, een 

carrière hebben, gesetteld zijn & zeker zijn dat ze een kind kunnen onderhouden. 

B. ♀ 

▪ Het aantal eerste geboorten bij ♀ van 30+ zijn ↗ omdat de studies afgerond zijn & de carrière 

stabiel is 

▪ Vruchtbaarheidsproblemen ↗ van 15 tot 50 jaar 

▪ Vruchtbaarheidsproblemen: 11% bij de leeftijd van 15-29 jaar, 14% bij de leeftijd van 30-34 

jaar & 40% bij de leeftijd van 35-44 jaar. ↘ sterk na de leeftijd van 44 jaar 

– Kwaliteit eicellen ↘ 

– Voornaamste reden: aantal eicellen in reserve (een bepaald niveau van reserve is nodig voor 

bevruchting) 

C. ♂ 

▪ ↘ geleidelijk, moeilijkheden beginnen groter te worden vanaf 35 jaar 

▪ Minder sperma, minder mobiliteit sperma, hogere % abnormaal sperma 
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D. LEEFTIJD AMERIKAANSE ♀ BIJ EERSTE KIND 

 

Het aantal ♀ die op jonge leeftijd hun eerste kind krijgen, is dramatisch gedaald. 

De 1ste geboorte wordt meer uitgesteld. 

E. LEEFTIJD ♀ IN OESO-LANDEN BIJ EERSTE KIND 

 

De gemiddelde leeftijd wanneer moeders hun eerste kind krijgen ↗. Dit geldt voor bijna alle landen. 

Dit hangt af van de economische situatie & tegelijk de biologische situatie wanneer een kind ter 

wereld komt. 

Zie vragen p. 438 
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5.4. Gezondheid: voeding & beweging 

5.4.1. Inleiding 

 

Van de kindertijd naar de volwassenheid ↗ de samenhang tussen gezondheid & SES (inkomen, 

opleiding, beroep). 

Gezondheidsgerelateerde omstandigheden & gewoontes liggen ten grondslag aan SES 

gezondheidsongelijkheden. Een slechte gezondheid in de kindertijd omwille van lage SES, heeft een 

invloed op de gezondheid in de volwassenheid. 

5.4.2. Voeding 

Een overvloed aan eten gecombineerd met een druk leven betekent dat de meeste mensen eten 

omdat het tijd is i.p.v. dat het om de lichaamsfuncties te onderhouden is. Hierdoor eet men 

verkeerde soorten voedsel & in verkeerde hoeveelheden. 

A. OVERGEWICHT & OBESITAS 

ALGEMEEN 

Obesitas (meer dan 20% over het gemiddelde gewicht zitten o.b.v. leeftijd, geslacht & fysiologische 

bouw) ↗ dramatisch in veel Westerse landen. Ook in ontwikkelingslanden begint een ↗ trend te 

ontstaan. De algemene prevalentie is gelijklopend tussen ♂ & ♀. Overgewicht in de kindertijd is vaker 

ook overgewicht als volwassene. 

Overgewicht: BMI van 25 tot 29, obesitas: BMI > 30 

BMI (body-mass index): 

▪ Alphonse Quetelet, astronoom in Brussel 

▪ (Lichaamsgewicht in kg/ lichaamsgewicht in cm) x 2  

▪ Gezond of ‘normaal’: 18,5 – 25 

Gevaarlijke trends: ↗ de laatste 20 jaar 

Wat als gezond beschouwd wordt als BMI, hangt af van de leeftijd. 

  

De moordcijfers ↘ met 

leeftijd, maar ziekte & fysische 

handicap ↗ 
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OORZAKEN VAN OVERGEWICHT 

Wij mensen hebben ons niet meer aangepast aan de evolutie 

Erfelijkheid  ▪ Metabolisme vertoont variatie die genetische basis heeft 

▪ Vroeger: gebrek aan eten → opslagmechanisme 

▪ Nu: overvloed aan eten 

▪ ↗ in lichaamsgewicht is normaal tussen 25-50 jaar 

Hoe vet verwerkt wordt is erfelijk. De ene verbrand dit meteen (dan ↗ °C), de 
ander slaat dit op (was vroeger een voordeel toen er niet altijd eten was, nu is er 
een overvloed aan eten → gevolg: overgewicht) 

Etniciteit ▪ Vooral zwarte ♀ 

▪ Chinezen ook magerder door ander voedingspatroon 

Gebrek aan beweging ▪ Meer zittend leven & werken 

Voeding ▪ Meer calorieën: suiker, vet (type voeding verandert) 

▪ ‘Goedkoop’ vet & suiker 

▪ Extreem grote porties (supersize) 

▪ Drukbezet leven (snacks, take-out) 
 

GEVOLGEN VAN OVERGEWICHT 

Gezondheidsproblemen ▪ Bloeddruk, hart 

▪ Diabetes, kanker 

▪ Lever, galblaas 

▪ Artritis (jicht) 

▪ Slaap, vertering  

▪ Lagere levensverwachting  

Sociale discriminatie ▪ Partner vinden 

▪ Woonst 

▪ Opleiding, carrière 

Slechte behandeling  
 

BEHANDELING VAN ZWAARLIJVIGHEID 

Algemeen ▪ Zo snel mogelijk (bij voorkeur bij 20 jaar) 

▪ Zelf matig gewichtsverlies doet gezondheidsproblemen ↘ 

▪ Effect beperkt: 95% weer op oorspronkelijk gewicht na 5 jaar 

▪ Een redelijk gewicht (niet te zwaar, niet te licht) is predictor van 
lichamelijke & psychische gezondheid + een lang leven 

Factoren bij succesvolle 
programma’s 

▪ Weinig calorieën, suikers & vet + meer lichaamsbeweging 

▪ Gegevens bijhouden van voedselinname & lichaamsgewicht 

▪ Sociale ondersteuning 

▪ Aanleren probleemoplossende vaardigheden 

▪ Langere behandelingen als korte periodes niet werken 
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ZWAARLIJVIGHEID & LEEFTIJD 

↗ in lichaamsgewicht is normaal tussen 25-50 jaar. Het aantal calorieën dat we nodig hebben ↘, 

maar we behouden dezelfde levensstijl 

Basisniveau (of basissnelheid) van stofwisseling (basal metabolic rate, BMR) is de hoeveelheid 

energie dat het lichaam nodig heeft in volledige rusttoestand (of snelheid waarmee het lichaam 

calorieën verband) 

▪ ↘ geleidelijk (minder actieve spiercellen) 

▪ Minder eten of meer bewegen  

– Aanpassen van de levensstijl is broodnodig door veranderingen van het lichaam 

▪ 2 soorten spieren: 

– Slow twitch = uithouding 

– Fast twitch = kracht (verteren meer calorieën – moeilijk te trainen) 

ZWAARLIJVIGHEID VERMIJDEN: VOEDING 

2 soorten vet: 

Verzadigd Onverzadigd 

Vlees & zuivel Plantaardige oliën, vis 

Veroorzaakt atherosclerosis, hartziekten & hoge 
bloeddruk 

 

 

Verminder van vet in een dieet: 

▪ 30% van calorieën 

▪ 10% verzadigd vet 

Vet is belangrijk voor het functioneren van het lichaam, maar een teveel vet (vooral verzadigd) wordt 

omgezet in cholesterol. 

DE OBESITAS-EPIDEMIE: TRENDS IN DE VS 
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We beschouwen het als een epidemie omdat het steeds slechter wordt. Het is het grootste 

ziekteprobleem van de 21ste eeuw. 

Obesitas in OESO-landen: 

▪ % ♂ > 15 jaar met BMI > 30 in 2012 

▪ Gemiddeld 18%, België: 13-14% 

 

Gevaar: het is een zelfrapportage dus mensen zeggen zelf hoeveel ze wegen. Hier kunnen veel fouten 

in zitten. 

Er zijn verschillen van landen door het soort eten & leven. 
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↗ in % volwassenen met obesitas: 

 

Kinderen & adolescenten (5-17 jaar) met overgewicht & obesitas: 

 

  

Obesitas is meer & meer 

terug te vinden bij 

kinderen. 
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Variaties in vet uit voeding & hoge bloeddruk bij zwarte Afrikanen: 

 

Hangt af van hoe ze bepaalde types vet verwerken. 

5.4.3. Lichaamsbeweging 

A. ALGEMEEN 

150 min/week middelmatige inspanning aangeraden → slechts 47% 

2 sessies/week krachttraining aangeraden → slechts 24% 

Meer dan 50% van de Amerikanen beweegt bijna niet (meer bij ♀ & mensen met lage SES) 

Maar 15-20% doet regelmatig aan lichaamsbeweging 

B. VOORDELEN 

▪ Vermindert vet, bevordert spiergroei 

▪ Immuunsysteem verbetert 

▪ Zelfwaardering & welzijn 

▪ Verbetert cognitieve functies 

▪ Reductie van depressie, angst & stress 

▪ Langer leven 

▪ Minder incidenten van enkele soorten kanker 

▪ Minder geneigd om diabetes & cardiovasculaire aandoeningen te ontwikkelen 

C. HOE HELPT LICHAAMSBEWEGING DEZE ERNSTIGE ZIEKTES VOORKOMEN? 

▪ Het ↘ het aantal obesitas-gevallen, een risicofactor voor hartziekten, diabetes & kanker. 

Mensen die veel bewegen doen waarschijnlijk ook aan ander gezond gedrag (minder 

alcoholgebruik, minder roken, minder vet eten) 

▪ Het heeft ook voordelen voor de mentale gezondheid. Fysieke activiteit ↘ angst & depressie 

+ verbetert de stemming, alertheid & energie. Het brengt ook verbeterde cognitieve functies 

met zich mee 

  

Haalt het meeste vet 

uit de voeding 
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5.4.4. Middelenmisbruik 

A. ALGEMEEN 

Alcohol- & druggebruik bereikt een pik tussen 19-25 jaar & ↘ daarna. 

Wanneer alcohol- & druggebruik chronisch wordt, versterken ze de psychologische problemen die 

eronder liggen. 

Rond de 12% ♂ & 6% ♀ van de jongvolwassenen tussen 19-25 jaar zijn drugsverslaafden. 

Alcohol & sigaretten zijn de meest gebruikte drugs. 

Drugs: 

▪ Marihuana 

▪ Stimulerende middelen 

▪ Drugs (geneesmiddelen) op recept 

▪ Party drugs (Bv: XTC) 

B. ROKEN 

↘: vanaf 40% in 1965 naar 19% in 2010 (VS) door meer verspreiding van info. De ↘ is het meest 

opvallend bij mensen met een diploma hoger onderwijs. Maar nu roken meer ♀ dan vroeger. 

Hoe vroeger men begint, hoe meer men rookt. De meesten die blijven roken, zijn begonnen voor de 

leeftijd van 21 jaar (90% van de ♂, 85% van de ♀). 

Nicotine, teer, koolstofmonoxide & andere chemische stoffen beschadigen het lichaam omdat er 

minder zuurstof is. Er ontstaat schade aan het netvlies van het oog, bloedvaten trekken samen 

waardoor vasculaire ziekten ontstaan, de huid wordt beschadigd, voortplantingsproblemen (minder 

zaadproductie & meer impotentie), rimpels, verlies beendermassa, … 

Roken is de meest voorkomende doodsoorzaak in geïndustrialiseerde landen. 1 op 3 jonge rokers zal 

sterven aan een rook-gerelateerde ziekte. 

Stoppen ↘ risico’s tot niveau niet-rokers in 3-8 jaar. Stoppen met roken ↘ het risico op ziekten 

aanzienlijk. Maar stop-programma’s mislukken vaak (70-80% rookt weer na 1 jaar). 

C. ALCOHOL 

10% ♂ & 3% ♀ (VS) zijn ‘zware’ drinkers. 1/3 van hen zijn alcoholisten.  

Wanneer verslaafd aan alcohol, vaak ook verslaafd aan andere middelen. 

Alcoholisme begint bij: 

▪ ♂: als tieners & vroege twintigers 

▪ ♀: als twintigers & dertigers 

Genetische factor: 

▪ Genen die alcohol metabolisme modereren, impulsiviteit & sensatie zoeken, beïnvloeden zijn 

betrokken 
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Omgevingsfactor: 

▪ 50% van de alcoholisten hebben geen familiegeschiedenis van drankproblemen 

▪ De SES & etnische groepen spelen een rol. In culturen waar alcohol een deel is van religieuze 

activiteiten, wordt het minder misbruikt. In andere culturen wordt alcoholgebruik gezien als 

een teken van volwassenheid 

▪ Armoede, hopeloosheid, fysiek & seksueel misbruik in de kinderjaren ↗ het risico op 

overmatig drankgebruik 

Chronisch gebruik zorgt voor veel schade: 

▪ Angst 

▪ Leverziekten 

▪ Cardiovasculaire ziekten 

▪ Ontsteking van de pancreas 

▪ Irritaties in het darmkanaal 

▪ Problemen met het beenmerg 

▪ Bloedproblemen 

▪ Sommige vormen van kanker 

▪ Hersenschade: verwarring, apathie, leren, geheugen 

Enorme kosten voor de samenleving: 

▪ Ongevallen (Bv: auto) 

▪ Misdaden 

▪ Seksueel geweld 

▪ Huiselijk geweld 

Behandeling: 

▪ Gecombineerd (persoon, gezin, groep & aversietherapie) 

▪ AA 

▪ Effect beperkt: 50% hervalt binnen enkele maanden 

5.4.5. Seksualiteit 

A. HETEROSEKSUALITEIT 

Tegen dat mensen 18 jaar zijn, hebben 65% seks gehad. Tegen dat ze 25 jaar zijn, bijna allemaal. De 

verschillen in seksualiteit o.b.v. geslacht & SES die we vonden in de adolescentie, ↘. 

Meestal seks in context van relaties. 70% heeft maar 1 partner in de voorbije jaar. 

Sinds de jaren 50 is publieke vertoning van seksualiteit in films, kranten, magazines & boeken ↗. Dit 

doet denken dat mensen meer seksueel actief zijn dan vroeger. 
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Seksuele partners lijken op elkaar in leeftijd, opleiding, etniciteit & religie + ze leren elkaar op 

conventionele manieren kennen. Het internet is de laatste jaren een populaire manier geworden om 

mensen te leren kennen. Maar het heeft ook enkele minpunten: 

▪ Via de sociale media lijkt alles goed te gaan, maar dan face-to-face kan het toch tot 

teleurstelling leiden 

▪ Wanneer mensen de keuze hebben tussen meerdere partners op het internet, gaan ze 

minder bereid zijn om zich te vinden 

▪ De technieken van ‘matching-sites’ die partners bij elkaar brengt, hebben niet meer succes 

dan conventionele manieren om mensen te koppelen 

Mensen hebben vandaag meer seksuele partners dan een generatie geleden. Er is wel een verschil 

tussen ♂ & ♀. Vroeger was de conceptie minder goed & dit belemmerde ♀ om seks te hebben. 

Seks komt niet zo frequent voor zoals er in de media wordt aangetoond: 

▪ Maar 1/3 heeft 2x/week seks of meer 

▪ Vaker bij 20’ers, ↘ met de leeftijd 

▪ Factoren die dit beïnvloeden: leeftijd, samenwonend/getrouwd, hoe lang al samen 

De meesten zijn tevreden: 

▪ Meer dan 80% & 88% voor getrouwde koppels 

▪ Minderheid rapporteert problemen (♀ meer dan ♂) 

Problemen voor ♂ Problemen voor ♀ 

– Te vroeg klaarkomen 

– Angst over prestatie 

– Gebrek aan interesse 

– Geslachtsorgaan niet kunnen activeren 
 

Seksuele moeilijkheden zijn gelinkt aan: 

▪ Lage SES 

▪ Psychologische stress 

▪ Vroeger misbruik 

▪ Niet getrouwd 

▪ Meer dan 5 partners 

Geslachtsverschillen in seksuele houding: 

▪ ♂ zijn meer op zoek naar avontuur & plezier 

▪ ♂ hebben meer last van een seksuele ontrouwe partner, een ♀ van een emotionele 

ontrouwe partner 

▪ Aantal partners gedurende het ganse leven is gelijkaardig bij ♂ & ♀ 

▪ Attitudes worden meer gelijkaardig met ouder worden 
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B. HOMOSEKSUALITEIT 

Ongeveer 3,5% is holebi (♀ zijn meer geneigd dit te rapporteren dan ♂) 

▪ Vergelijkbaar VS, Frankrijk & UK 

▪ Naar schatting 30% koppels van hetzelfde geslacht omschrijven zich niet zo 

Gedragingen zijn gelijkaardig aan heteroseksuelen: 

▪ Partners gelijken op elkaar 

▪ Partners in vaste relaties hebben meer seks & zijn hier meer tevreden over 

Publieke aanvaarding is beperkt, maar ↗ 

Meestal goed-opgeleid & leven in grote steden of universiteitssteden. Als ze in kleinere 

gemeenschappen leven, worden ze vaker beoordeeld & hebben ze meer gezondheidsproblemen. 

C. SOA’S 

¼ (VS) heeft eens een soa in zijn leven. De incidenten zijn het hoogst tijdens de adolescentie. Ze 

nemen vaak geen voorzorgen. 

Kans op besmetting is groter bij ♀, omdat het gemakkelijker is voor een ♂ om een ♀ te besmetten 

dan omgekeerd (1/4 van de gevallen). Hierdoor is er nood aan preventiemaatregelen door ♀. 

AIDS (de meest dodelijke soa & 6de meest voorkomende doodsoorzaak bij adolescenten) is ↘ bij 

homoseksuelen door veranderingen in gedrag (minder verschillende seksuele partners, seksuele 

partners zorgvuldiger uitkiezen & gebruik van condooms). Het aantal nieuwe HIV-infecties is beperkt 

gebleven sinds de jaren 90. 

Nu ↗ vooral in arme buurten: 

▪ Heteroseksueel contact 

▪ Druggebruik 

▪ Onvoldoende educatie 

▪ Hopeloosheid 

▪ Zwakke gezondheid 

AIDS inperken: 

▪ Seksuele opvoeding 

▪ Beschikbaarheid gezondheidsdiensten (condooms, naalden, spuiten) 

5.4.6. SGG, Seksuele dwang & seksueel misbruik (zie www.sensoa.be) 

A. ALGEMEEN 

Het vlaggensysteem: beoordeling van het seksueel gedrag o.b.v. 6 criteria (Frans & Franck) 

Toestemming Beide partijen gaan (non-) verbaal akkoord 

Vrijwilligheid Er is geen sprake van beloning, manipulatie, druk of dwang 

Gelijkwaardigheid De partners zijn gelijkwaardig op vlak van leeftijd, intelligentie, macht, maturiteit,… 

Ontwikkeling Het gedrag is typisch & aanvaardbaar voor de ontwikkelingsfase 

Context Het gedrag houdt rekening met de omgeving & stoort/choqueert niemand 

Zelfrespect Het gedrag veroorzaakt geen fysieke, emotionele of psychische schade 
 

Bv vrijwilligheid: seks met een patiënt is niet vrijwillig 
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Bv gelijkwaardigheid: seks tussen een prof & leerling mag niet 

Onderscheid SGG, seksuele dwang & seksueel misbruik: 

Seksueel 
Grensoverschrijdend 
Gedrag  

Elke vorm van seksueel gedrag van of ten aanzien van een kind of jongere; in 
verbale, non-verbale of fysieke zin; al dan niet opzettelijk; dat aan 1 of meer 
van de 6 criteria niet voldoet; of waarbij het onduidelijk is of het gedrag aan 
de criteria voldoet. 

Overkoepelende term. 

Seksuele dwang 
(coercion) 

Seksuele handelingen die afgedwongen zijn. 

Seksueel misbruik Er is een onderscheid tussen SGG & seksueel misbruik (niet inwisselbare 
termen). Hoewel seksueel misbruik zonder twijfel een vorm van SGG is, kan 
niet elke vorm van SGG als misbruik bestempeld worden. 

 

B. WAT VERSTAAN WE ONDER SEKSUEEL MISBRUIK? 

Seksueel misbruik is elke situatie waarin iemand wordt gedwongen seksuele daden te ondergaan of 

uit te voeren. Het kan hierbij gaan van subtiele vernederingen (in de billen knijpen) tot ernstig 

lichamelijk geweld (verkrachting met geweld). Het gaat dus om elke vorm van seksueel of seksueel 

gericht gedrag, of het nu verbaal, non-verbaal, bewust of onbewust tot uiting komt, dat als negatief, 

ongewenst & opgedrongen wordt ervaren, onafhankelijk van de situatie, ongeacht de plaats of de 

tijd wanneer het zich afspeelt. 

Elke vorm van seksueel gedrag in verbale, non-verbale of fysieke zin, al dan niet opzettelijk: 

1. Waar duidelijk geen wederzijdse toestemming voor bestaat en/of 

2. Dat duidelijk niet vrijwillig gebeurt en/of 

3. Waar het slachtoffer veel jonger is dan de pleger, of op de een of andere manier afhankelijk 

is van de pleger 

Het gaat niet enkel over penetratie, het moeten aanraken van de eigen penis is ook seksueel 

misbruik! 

C. DE WET: HET SEKSUELE ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

Seksuele handelingen immers altijd strafbaar als ze afgedwongen zijn. 

Leeftijd speelt hier een belangrijke rol: 

▪ < 16 jaar altijd strafbaar, ook met wederzijdse toestemming 

▪ Binnen gezin: leeftijdsgrens 18 jaar, < 17 jaar toestemming niet wettelijk 

DUS: volwassene met kind < 16 jaar mag wettelijk niet → binnen het gezin afspelend ligt de grens bij 

18j. 

Wederzijdse toestemming maakt het niet automatisch juist 

Aanranding van de eerbaarheid 

Verkrachting (penetratie, ook anaal of oraal) 
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D. SEKSUEEL MISBRUIK: BASICS & VORMEN 

18% van de ♀ in de VS wordt op de één of andere manier ooit het slachtoffer van verkrachting. Dit is 

niet veel meer dan in de EU. 

Alles samen hebben in België zo’n 40% van de ♀ & 25% van de ♂ ooit ervaring gehad van seksueel 

misbruik. Dit is niet hetzelfde als verkrachting. 

Niet al dit misbruik is van dezelfde aard: 

Non-contactvormen Tonen van geslachtsdelen, naar foto’s moeten kijken, naakt moeten 
poseren, over seks moeten praten, kijken naar masturbatie 

Minder ernstige contactvormen Betast worden boven of onder de kleding, aanwrijven van de 
geslachtsdelen 

Matig ernstige contactvormen Begluurd worden, uitgekleed worden, zich moeten uitkleden, 
geslachtsdelen moeten betasten, iemand moeten masturberen, zelf 
moeten masturberen 

Zeer ernstige contactvormen 

= verkrachting 

Poging tot coïtus, coïtus zonder penetratie, coïtus met penetratie, 
oraal moeten bevredigen, ‘iets ergs’, pijn gedaan worden 

 

E. FACTOREN GERELATEERD AAN SEKSUELE DWANG 

Kenmerken van de pleger Culturele invloeden 

▪ Geloof in traditionele geslachtsrollen 

▪ Goedkeuren van geweld tegen ♀, 
aanvaarden van verkrachtingsmythes 

▪ Verkeerde waarneming van gedrag (Bv: 

♀ die schaars gekleed zijn) 

▪ Verleden van eigen misbruik 

▪ Seksuele promiscuïteit 

▪ Misbruik van alcohol 

▪ ♂ leren ‘dominantie, competitie, 
agressie’ aan 

▪ ♀ leren ‘onderwerping’ aan 

▪ Aanvaarding van geweld 

▪ Agressieve pornografie 

 

F. SEKSUEEL MISBRUIK: PLEGERS & SLACHTOFFERS 

20% van de ♀ & 10% van de ♂ is slachtoffer geworden van matige tot ernstige feiten van seksueel 

geweld. 

Meeste plegers zijn bekenden, slechts ¼ van het seksueel geweld wordt gepleegd door onbekenden. 

Kinderen worden aangeleerd om automatisch wantrouwen te tonen tegenover onbekenden, maar 

soms is het ook familie die de grenzen van bescherming overtreedt. 2/3 is incest (mama, papa, broer 

of zus hoort daarbij, nonkels niet). 

Bij ♀ is 99% van de plegers een ♂, 1/5 is de partner 

Bij ♂ is 60% van de plegers een ♂ 
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G. GEVOLGEN VAN VERKRACHTING & SEKSUEEL MISBRUIK 

Trauma-reactie: onmiddellijke schok, verwarring 

LT-problemen: 

▪ Depressie 

▪ Druggebruik 

▪ Chronische vermoeidheid 

▪ Sociale angst 

▪ Gedachten aan zelfmoord 

Lichamelijk letsel 

Soa’s (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) 

Algemene zwakke gezondheid 

Zwangerschap 

H. PREVENTIE & BEHANDELING VAN VERKRACHTING & MISBRUIK 

Maatschappelijke begeleiding: 

▪ Te weinig gefundeerd 

▪ Weinig voor ♂ 

– Hier moet meer openheid voor zijn. ♂ willen het vaker wegstoppen & willen er niet over 

praten. Er is bijna geen maatschappelijke begeleiding voor deze doelgroep 

Routine opsporing (‘screening’) tijdens gezondheidsbezoeken 

Validatie van ervaring: als mensen slachtoffer worden, hebben ze vaak heel kort empathie maar dit 

gaat snel voorbij. We denken er niet over na dat we zelf ook slachtoffer kunnen zijn. Slachtoffers 

geven zichzelf de schuld (Bv: mijn jurk was te kort). Slachtoffers moeten erkennen dat het is gebeurd 

& moeten er hulp voor willen zoeken. Het slachtoffer was dus op de verkeerde plek & op het 

verkeerde tijdstip → toeval. 

Veiligheidsplanning: als je verkracht bent geweest, gaat de dader niet meteen naar de gevangenis. 

Hierdoor voel je je dus niet veilig, omdat je het gevoel hebt dat het je nog eens kan overkomen. Je 

hebt steun van familie nodig, om je opnieuw veilig te kunnen voelen & goed te kunnen functioneren. 

5.4.7. Psychologische stress 

Wat: nadelige sociale condities, traumatische ervaringen, negatieve levensgebeurtenissen of 

dagelijkse ruzies 

Chronische stress is gerelateerd aan: 

▪ Overgewicht & obesitas 

▪ Diabetes 

▪ Hypertensie 

▪ Atherosclerose 

▪ Cardiale gebeurtenissen (Bv: hartritmestoornissen, hartaanvallen) 

▪ Problemen met het immuunsysteem 

▪ Problemen met het gastro-intestinaal systeem (Bv: diarree, constipatie) 
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▪ Depressieve gevoelens (omwille van slechte copingvaardigheden) 

Veroorzaakt of verergerd door: 

▪ Lage SES (gaan sterker reageren hierop, omdat ze vaker onoplosbare problemen hebben) 

▪ Uitdagingen van vroege volwassenheid (later beter ermee kunnen omgaan) 

Omgaan met stress: 

▪ Sociale ondersteuning (bevredigende sociale relaties) belangrijk 

▪ Probleem centrale coping 

Zie vragen p. 450 
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6. Vroege volwassenheid: cognitieve 
ontwikkeling 

Adaptatie: flexibel omgaan met complexe problemen, rekening houden met de context, meer dan 1 

oplossing mogelijk. 

6.1. Veranderingen in de structuur van denken 

6.1.1. Inleiding 

▪ Postformeel denken: cognitieve ontwikkeling voorbij het stadium van formeel-operationeel 

denken van Piaget 

▪ Levensloopperspectief van adaptieve cognitie 

▪ Verouderde theorieën: 

– Perry: epistemische cognitie 

– Labouvie-Vief: pragmatisch denken & cognitief-affectieve complexiteit 

6.1.2. Perry’s theorie: epistemische cognitie 

A. ALGEMEEN 

Epistemisch: de vaardigheid te reflecteren over ons eigen denken (metacognitie) 

Niet alleen resultaten & oplossingen produceren, maar ook over de weg & methodes van het denken 

reflecteren (“Hoe ben ik er toe gekomen?”) & dit tegen andere mensen rechtvaardigen. 

▪ Nadenken over hoe wij bepaalde feiten gaan accepteren 

▪ Hoe wij overtuigingen & ideeën ontwikkelen 

B. FASES VAN DE ONTWIKKELING VAN DE EPISTEMISCHE COGNITIE 

1. Dualistisch denken ▪ Jongere studenten (1ste & 2de jaar) 

▪ Info wordt opgedeeld in juist & onjuist, goed & slecht, wij 
& zij 

▪ Rol van autoriteiten: ‘de docent/leraar heeft gelijk’ 

2. Relativistisch denken ▪ Oudere studenten 

▪ Geen absolute waarheid, maar meerdere waarheden & 
meningen 

▪ Relatief ten aanzien van de context 

3. Verbintenis (commitment) 
binnen relativistisch denken 

▪ In plaats van een keuze voor 1 van de tegenstellingen: 
synthese van standpunten om tegenstrijdigheden op te 
lossen 

▪ Zoeken naar verschillende perspectieven & criteria voor 
evaluatie 

▪ Enkel door sommige studenten al tijdens de 
universiteitsjaren bereikt 
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C. FACTOREN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE EPISTEMISCHE COGNITIE HELPEN 

De leeromgeving moet een uitdaging bieden: 

▪ Realistische maar ambivalente problemen 

▪ Mogelijkheden om te reflecteren 

▪ Docenten die bemoedigen & steunen 

D. KRITIEK 

Meer typisch voor hoog opgeleide studenten. Een groot deel van de mensen genieten niet van een 

uitdagende leeromgeving. 

6.1.3. Labouvie-Vief’s theorie: pragmatisch denken & cognitieve-

affectieve complexiteit 

Volwassenen gaan van hypothetisch naar pragmatisch denken: 

▪ Aanvaarden van discrepanties & tegenstrijdigheden (inconsistenties) bij ‘real-world’-

problemen. Logica wordt het middel om ‘real-world’-problemen op te lossen 

▪ Reden voor ontwikkeling: nood om te specialiseren 

▪ Volwassenen selecteren een pad uit veel alternatieven & hierdoor worden ze zich meer 

bewust van de beperkingen van het alledaagse leven. Door te proberen verschillende rollen 

te balanceren, accepteren ze de tegenstrijdigheden als deel van het bestaan & ontwikkelen 

ze manieren van denken die gebaseerd zijn op imperfecties & compromis 

Mensen worden beter in cognitief-affectieve complexiteit: 

▪ Verbeterde reflectie: integratie van cognitie & emoties om discrepanties beter te kunnen 

begrijpen 

▪ Bewust zijn van positieve & negatieve gevoelens + deze coördineren in een complex 

georganiseerde structuur 

▪ Sterkere bewustheid van eigen perspectieven & emoties evenals van die van anderen 

(emotional intelligence) 

▪ Gerelateerd aan open-mindedness & tolerantie 

Ontwikkeling cognitief-emotionele complexiteit: 
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Besluit: bewust zijn van verschillende waarheden, integratie van logica met realiteit & cognitieve-

emotionele complexiteit zijn kwalitatieve veranderingen in het denken. 

6.2. Expertise & creativiteit 

Expertise: goed zijn in iets, geen talent (verworven vs. aangeboren), uitblinken in een bepaald 

domein. 

▪ Vraagt vele jaren (10-jaar regel) oefening 

▪ Effect op informatieverwerking: geheugen & redeneren is beter, problemen vanuit 

onderliggende principes & niet vanuit uiterlijke kenmerken van de probleemstelling 

▪ Experten plannen vooruit. Bij leken meer ‘trial & error’ 

▪ Verschilt van intelligentie. Intelligentie is een verzameling van vaardigheden waarin mensen 

van elkaar verschillen & kan gemeten worden 

Creativiteit is gebaseerd op expertise (maar niet alle experten zijn creatief) 

▪ Sommige creatieve mensen (Bv: schilders, dichters) hebben geen jaren opleiding nodig om 

iets te kunnen produceren, anderen (Bv: wetenschappers) wel. Sommige mensen zijn heel 

productief & anderen maken slechts 1 levensbijdrage 

▪ Van ‘problem solving’ naar ‘problem finding’: ontwikkelen van nieuwe perspectieven & 

benaderingen die voldoen aan een sociale of esthetische behoefte 

▪ Heeft meerdere determinanten (persoon & situatie), maar zeker investering van tijd & 

inspanning 

▪ Creativiteit ↗ in de volwassenheid, piek tussen 30-40 jaar 

▪ Grote verschillen afhankelijk van het domein (complexiteit van de kennis) 

Verandering in productiviteit: 

 

De rode lijn is de levensloop. De productiviteit ↗ & vraagt een voorbereidingstijd tot 10 jaar. 

Zie vragen p. 454 
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6.3. Hoger onderwijs (niet gezien in de les) 

6.3.1. Psychologische impact van het hoger onderwijs 

Studenten worden beter in het redeneren over problemen die geen duidelijke oplossing hebben. Ze 

kunnen de sterktes & zwaktes identificeren van tegenstrijdige & complexe situaties. Ze reflecteren 

over de kwaliteit van hun denken. 

De impact van hoger onderwijs wordt beïnvloed door de betrokkenheid bij academische & niet-

academische activiteiten & de omgeving op campussen. 

6.3.2. Drop-out 

41% van de 25-34 jarigen (VS) studeren af. 

Factoren: armoede, slechte kwaliteit lagere school & middelbare school, SES 

Studenten die de overstap moeilijk kunnen maken door gebrek aan motivatie, slechte 

studievaardigheden, financiële druk,… ontwikkelen snel negatieve gedachtes over de omgeving van 

het hoger onderwijs. 

Jongeren zouden tijdens de vroege adolescentie al voorbereid moeten worden met de nodige visie & 

vaardigheden. 

Het is belangrijk om de studenten van in het begin op te volgen. Ze moeten het gevoel hebben dat er 

om hen gegeven wordt. 

6.4. Beroepskeuze 

6.4.1. Algemeen 

 

% ♀ ↗ tenminste in bepaalde beroepen 
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De beroepskeuze begint al ver voor de adolescentie: 

Fantasie periode 

(vroege kindertijd – midden kindertijd) 

Kinderen denken al na over een beroep & fantaseren hier 
over. 

Tentatieve periode  

(11-16 jaar) 

Adolescenten denken na over beroepen op een 
complexere manier. Eerst in termen van interesses, 
daarna in termen van mogelijkheden & waarden. 

Realistische periode  

(late tieners – vroege twintigers) 

De keuze wordt beperkter. Eerst gaan ze verder 
exploreren, daarna focussen ze zich op een bepaalde 
categorie. 

6.4.2. Factoren die beroepskeuze beïnvloeden 

A. PERSOONLIJKHEID (6 TYPES) 

Onderzoeksgericht Werkt graag met ideeën, wetenschappelijk beroepen 

Sociaal Gaat graag met mensen om, beroepen in dienstverlenende sector 

Realistisch Verkiest ‘real world’-problemen, mechanische beroepen 

Artistiek Emotioneel & behoefte aan individuele expressie, artistieke beroepen 

Conventioneel Houdt van goed-gestructureerde opdrachten, waardeert materiële bezitten 
& sociale status, kiest uit beroepen in de ondernemingswereld 

Ondernemend Avontuurlijk, overtuigend & sterke leider, beroepen in verkoop & supervisie 

De relatie tussen het persoonlijkheidstype & de beroepskeuze bestaat, maar is zwak. De meesten 

hebben 2 types & er zijn ook nog andere factoren die de keuze beïnvloeden. 

B. GEZINSINVLOEDEN 

▪ Correlatie jobs van ouders & beroepskeuze 

▪ Ouders met hogere SES hebben meer info over & meer connecties voor jobs met een hoge 

status 

▪ Beste predictor van beroepsaspiraties, is het opleidingsniveau van de student 

▪ Opvoedingsstijl heeft ook invloed op de waarden i.v.m. werk 

C. LERAREN 

▪ Leraren beïnvloeden de keuze 

▪ Universiteitsstudenten: meer kans op goede relaties met de proffen 

▪ Geen hoger onderwijs: ouders blijven belangrijk 

▪ Leraren/proffen als rolmodellen (vooral bij lage SES) 

D. STEREOTYPISCHE GESLACHTSROLLEN 

▪ Beroepsvoorkeuren van jonge ♂ zijn nog steeds sterk beïnvloed door stereotiepe 

geslachtsrollen, bij jonge ♀ niet, maar de vooruitgang bij ♀ in ‘door ♂ gedomineerde 

beroepen’ is traag  

▪ Geen gevolg van verschil in vaardigheden, maar belangrijke rol boodschappen uit omgeving 

▪ Gedurende het secundair onderwijs & de universiteit ↘ aspiraties van jonge ♀, ze maken zich 

zorgen over de combinatie job & familie 
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▪ Sensibiliseringsprogramma’s onderwijzend personeel nodig 

▪ Role models (minder ♀ in leidende positie) 

▪ % ♀ ↗ in bepaalde beroepen (Bv: architect, ingenieur, hogeschool of unief docent, 

psycholoog) 

6.4.3. Toegang tot info over beroepen 

Jongeren van alle SES-niveau’s & etnische groepen zijn ambitieus, maar 50% weet niet welke stappen 

te zetten om het doel te bereiken. 

De combinatie van hoge ambitie & beperkte kennis: lopen risico (‘zoekende dromers’). Ze lopen te 

lang onderwijs & studeren niet af. 

Jongeren moeten meer de kans krijgen om te leren welk werk hen interesseert (Bv: buitenschoolse 

activiteiten, jobbeurs, keuze-activiteiten, stages) 

Zie vragen p. 459 
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7. Vroege volwassenheid: sociaal-
emotionele ontwikkeling 

7.1. Algemeen 

Ontwikkelingstaken vroege volwassenheid: 

▪ Ouderlijk huis verlaten 

▪ Opleiding beëindigen 

▪ Economische onafhankelijkheid bereiken (werken) 

▪ Vastleggen van langdurige seksuele & emotionele intieme relatie 

▪ Oprichten van familie 

Doeleinden: sociaal-emotionele ontwikkeling jongvolwassenheid 

▪ Identiteitsontwikkeling gaat verder 

– Stabiele identiteit (zelfvertrouwen & gevoel van controle) 

– Maar ook fase van twijfel (vacillitation) 

▪ Intieme relaties vormen (van groot belang) 

– Vrijheid & angst vrijheid te verliezen 

▪ Beroep kiezen & loopbaan coördineren met familie 

▪ Emerging adulthood 

– Zich geleidelijk ontwikkelen als volwassene 

▪ Identiteit, liefde & werk zijn met elkaar verweven! 

7.2. Emerging adulthood 

7.2.1. Unprecedented exploration 

Arnett is de grondlegger. 

Opkomende (emerging) volwassenen hebben de adolescentie verlaten, maar zijn nog niet klaar om 

volwassen verantwoordelijkheid te nemen. 

Ouders vinden hun kinderen vaak nog niet volwassen genoeg. 18-25 jarigen die zichzelf niet als 

volwassen personen zien, zijn minder volwassen op vlak van levensdoelen & gedrag. 

Opkomende volwassenen kunnen zich engageren aan een breed spectrum van activiteiten. Routes 

naar volwassenheid zijn erg verschillend in timing & volgorde bij verschillende mensen. Veel 

studenten studeren bijvoorbeeld niet volgens een uitgestippeld & voorgelegd pad maar kiezen zelf 

vakken, studeren in combinatie met werk … Ten gevolge van deze ervaringen zijn de interesses, 

attituden & waarden van adolescenten veel breder. 

Identiteitsontwikkeling: 

▪ Tijdens de studentenjaren verfijnen studenten hun aanpak op het construeren van een 

identiteit. Ze gaan zowel exploreren in de breedte als in de diepte 
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▪ Verschillende aspecten van het leven die vroeger sociaal gestructureerd waren (Bv: huwelijk, 

ouderschap, religie, carrière,…) worden nu overgelaten om zelf over te beslissen. 

Opkomende volwassenen moeten hun identiteit individualiseren 

Een wereldvisie, geloven & waarden om naar te leven zijn belangrijk om de stap te maken naar een 

volwassen status. 

Emerging adulthood (waar de jongvolwassenen zich in bevinden): 

 

▪ Trager dan vroeger, meer tijd nodig om mijlpalen van volwassenheid te bereiken, de 

ontwikkelingstaken aan te pakken & af te ronden. Dit omdat de ontwikkelingstaken 

complexer zijn geworden met de tijd. 

▪ Uitbreiding tot midden jaren 20 

▪ Verlengde exploratie → neem de kans & zorg niet voor foreclosure! 

– Opleiding & werk 

– Waarden & gedrag 

– Partners voor huwelijk  

– Commitments vragen meer exploratie 

▪ Pistes na volwassenheid verschillen qua timing & volgorde 

– Hangt samen met de cultuur 

– Bv: geen huwelijk voor je geld verdient 

▪ Latere start van de carrière & langere financiële afhankelijkheid 

▪ Ideale uitkomst: complex zelfconcept (identiteit), rijkere reeks van vaardigheden & kennis 

Dual-Cycle (dubbele cycli) model van de vroegere jaren op de universiteit: 

▪ Jongvolwassenen doorlopen cyclische fases van het ingaan van nieuwe verbintenissen & het 

evalueren van bestaande verbintenissen 

▪ Zowel in de breedte als in de diepte exploratie & zekerheid 

– Bv: kiezen van een afstudeerrichting 

“Zichzelf als volwassene zien & 

voelen” 
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7.2.2. Culturele verandering & culturele variatie 

Oorzaken & factoren: 

▪ Demografische veranderingen: mensen leven vandaag veel langer. Dit betekent dat ze langer 

werken & meer vaardigheden verwerven. Wij gaan voor 70 jaar niet meer op pensioen 

kunnen. De maatschappij heeft geen behoefte aan volwassenen die vroeg willen werken 

▪ Hogere vereisten bij jobs (Bv: blijven bijleren, Engelse lectuur kunnen doornemen). Minder 

vereisende jobs gaan naar ontwikkelingslanden 

▪ Globalisatie 

– Enkel in bepaalde, rijke landen 

– Minder beschikbaar voor lage SES, zij genieten niet van de voordelen 

– Niet in arme landen & vooral niet voor ♀ 

▪ Aparte fase van ontwikkeling? 

– Overgang van volwassenheid nooit op een specifiek moment 

– Multidimensionaliteit & multidirectionaliteit 

In sommige culturen worden opkomende volwassenen gelimiteerd tot ze 20 jaar zijn. In 

ontwikkelingslanden ervaren slechts enkele individuen dit. De meerderheid van jonge mensen in 

traditionele niet-Westerse landen ervaren geen opkomende volwassenheid. Zonder opleiding treden 

ze snel in het huwelijk, ouderschap & levenslang werken. 

7.2.3. Risico’s & uitdagingen 

Risico’s: 

▪ Teleurstellingen in de liefde & het werk die hen doen eisen hun levenspad aan te passen of 

helemaal te veranderen 

▪ Hun vele exploraties kunnen zorgen voor onveilige seks, middelenmisbruik & hevig rijgedrag 

▪ Hulpbronnen: cognitieve attributies, emotionele- & sociale attributies & sociale steun. 

Opkomende volwassenen met minder van deze hulpbronnen hebben het minder makkelijk 

▪ Minder goede aanpassing voor mensen die alleen exploratie doen in de breedte zonder 

verbintenissen aan te gaan 

▪ Problematisch voor adolescenten met identiteitsverwarring 

▪ Sterke exploratie & ‘individualisering’ van de identiteit. De maatschappij laat meer 

verschillende volgorde van ontwikkelingstaken toe → individualisering 

▪ Minder invloed van culturele normen & waarden van volwassenheid 

▪ Eenzaamheid 

▪ ‘Generation me’ (narcisme, materialisme)  

Uitdagingen: 

▪ Veerkracht, weerstand (resilience) 

– Helikopterouders: ouders die zich constant bezig houden met het doen & laten van hun 

kinderen + hen hierin steunen. Wat de ouders doen heeft invloed op het zelfvertrouwen & de 

zelfontwikkeling 

▪ Onafhankelijkheid, zelfvertrouwen & vaardigheid om verbintenissen aan te gaan 

“Jongeren exploreren enkel” zegt de andere 

generatie, het volwassen worden verandert 

steeds door de maatschappij 
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Zie vragen p. 469 

7.3. Erikson’s theorie: intimiteit vs. isolement 

7.3.1. Erikson – psychosociale stadia: intimiteit vs. isolement 

Intimiteit Isolement 

▪ Een permanente keuze (commitment) 
maken voor een levenspartner 

– Het wil niet zeggen dat als je een 
keuze hebt gemaakt, dat je een 
mijlpaal hebt bereikt. Je hebt de 
vaardigheden ontwikkeld 

▪ Omvat het opgeven van een pas 
verworven onafhankelijkheid & het 
opnieuw omschrijven van de identiteit 

▪ Het vraagt generositeit & compromis, 
maar geen totale opoffering van zichzelf 

▪ Het hebben van een sterke identiteit 
helpt 

▪ Het is moeilijker voor ♀ om de impact 
van hun persoonlijke doelen te 
overwegen t.o.v. belangrijke relaties 

▪ Beïnvloedt relaties & werk. Degenen die 
in staat zijn om intieme relaties aan te 
gaan zijn coöperatief, tolerant & 
accepteren verschillen in achtergrond & 
waarden 

▪ Eenzaamheid, zelfabsorptie 

▪ Aarzelen om intieme relaties aan te 
gaan, omwille van de vrees om de 
identiteit te verliezen (als je een keuze 
maakt, verlies je een stukje van je 
vrijheid) 

– Concurreren 

– Verwerpen van verschillen 

– Bedreigd door dichtheid 

 

Succes bij het oplossing van dit conflict (intimiteit vs. isolement) bereidt voor op generativiteit 

(zorgen voor de volgende generatie & de maatschappij helpen te verbeteren). Sommige aspecten 

van generativiteit (Bv: kinderen baren & opvoeden, werken) zijn pas mogelijk vanaf de late 20j of 

vroege 30j, maar vriendschap & romantische intimiteit voorspelt een sterke generatieve oriëntatie. 

7.4. Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling 

7.4.1. Levinson’s seizoenen van het leven 

Levinson onderscheidt de volwassenontwikkeling in een opeenvolging van duidelijk onderscheiden 

fasen (of seizoenen) 

▪ Elke fase begint met een overgang (onzekerheid) 

– Duurt ongeveer 5 jaar 

– Sluit de vorige fase af & bereidt al voor op de volgende 

▪ Stabiele periodes tussen de overgangen (zekerheid) 

– Opbouw van een levensstructuur (life structure) 

▪ DUS afwisseling tussen onzekerheid & zekerheid 
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Levensstructuur: 

Onderliggend patroon van het leven van een persoon (op een bepaald moment in de tijd, bij een 

bepaalde ontwikkelingsperiode), bestaat uit relaties met belangrijke anderen (individuen, groepen & 

opstellingen). Opbouw van een levensstructuur duurt 5 tot 7 jaar, maar er zijn individuele verschillen.  

Bv: relaties met broers & zussen verschillen doorheen het leven. De taken veranderen. We gaan 

meer omgaan met vrienden. Later kan je je eigen kinderen bij hen afzetten & omgekeerd. Broers & 

zussen zijn belangrijk in je leven. 

Dromen & mentoren: 

Droom Beeld van zichzelf in de wereld van volwassenen dat richting geeft aan het nemen van 
beslissingen. Komt vaak niet overeen met de realiteit. Je dromen zijn belangrijk voor 
de keuzes die je maakt. 

♂ Meestal beeld van zichzelf als onafhankelijk prestatiegericht individu in werk-rol 

♀ Vaak ‘split-dream’ (huwelijk + carrière) 

Mentor Oudere & meer ervaren persoon in een wereld waarin men zich wil inwerken (Bv: 

oudere collega, vriend met veel ervaring …), zorgt ervoor dat een jonge ♂/♀ vooruit 

komt in zijn/haar beroep. Voor ♀ is er vaak een gebrek aan mentor, door een gebrek 

aan ♀ in hoge functies. 
 

Kritieke overgang op 30j: 

Overgang naar 30 j (28-33) Hoogste fase van de levensstructuur (33-40) 

▪ Her-evalueren van levensstructuur 

▪ Klemtoom op onderontwikkelde 
aspecten 

▪ Herzien van prioriteiten (Bv: werk/gezin) 

▪ Overgang kan kans of crisis zijn → 
dynamische fase 

▪ ‘Settling down’ voor ♂ door te focussen 
op bepaalde relaties & aspiraties 

▪ Blijvende instabiliteit voor ♀ (meer 

rollen). Veel ♀ bereiken pas stabiliteit in 
de middelbare volwassenheid 

 

7.4.2. Vaillants aanpassing aan het leven 

A. ALGEMEEN 

Vaillant zijn theorie sluit aan bij die van Levinson, maar er is geen strikte leeftijdsafbakening. 

Verder bevestigt hij de stadia van Erikson (uitbreiding), maar vult de gaten tussen de stadia op: 

20-ers Zorgen omtrent intimiteit 

30-ers Consolideren loopbaan 

40-ers Generativiteit 

50 & 60-ers ‘Behouders van betekenis’, culturele tradities doorgeven 

70-ers Spiritueel & reflectief 
 

De ontwikkelingspatronen van Vaillant & Levinson zijn gebaseerd op interviews met mensen geboren 

in het 1ste decennia van de 20ste eeuw. Vandaag is de ontwikkeling veel meer variabel. Hierdoor 

twijfelen onderzoekers dat de volwassen psychosociale veranderingen wel georganiseerd kunnen 

worden in verschillende fasen. De thema’s & dilemma’s kunnen misschien beter opgevat worden in 

een dynamisch systeem van interagerende biologische, psychologische & sociale krachten. 

De levensstructuur verandert per ontwikkelingsperiode 

Klassieke 

theorie omgezet 

naar de 

verschillende 

leeftijden 
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Dit overzicht is zeer nuttig tijdens het studeren. Handig voor het examen! 

B. BEPERKINGEN LEVINSON & VAILLANT 

▪ Conclusies zijn gebaseerd op mensen geboren in jaren 1920-1940 (cohort-effecten) 

– De maatschappij is verandert 

▪ Levinson bestudeerde weinig mensen zonder opleiding hoger onderwijs & van lage SES 

(vooral bij ♀) 

– Vooral ‘college’-studenten 

– Moeilijk te vergelijken met lage SES 

▪ Vaillant bestudeerde aanvankelijk alleen ♂, later kleine steekproef van hoog opgeleide ♀ 

▪ (Prospectieve) studies op nieuwe generaties met uiteenlopende SES & culturele achtergrond, 

zijn nodig 

7.4.3. De sociale klok/biologische klok 

Sociale klok: leeftijdsgebonden verwachtingen t.o.v. levensgebeurtenissen (Bv: trouwen, 1ste kind, 

huis kopen, pensioen,…). Bij elke leeftijd zijn er bepaalde verwachtingen (ook door familie, vrienden). 

Minder strikt dan vroegere generaties. Sommige levensgebeurtenissen (Bv: afstuderen, trouwen, 

kinderen hebben) vinden later plaats van vroeger. Dit is het gevolg van de emerging adulthood. 

Conform zijn met of afwijken van de sociale klok, is een belangrijke bron van verandering van 

persoonlijkheid in de volwassenheid. Degene die de sociale klok volgen, zijn psychisch stabieler & 

ervaren minder stress. 

Een sociale klok geeft vertrouwen, draagt bij tot de sociale stabiliteit. 

Het tegen de sociale klok ingaan, vergt veerkracht! 
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‘Distress’ door het niet volgen of achterop geraken. 

Empirische bewijzen & illustraties (♀ met universitair diploma & geboren in 1930 onderzocht op 27 

jaar & op 43 jaar) 

▪ Als ze een gezin hadden, werden ze meer verantwoordelijk, hadden meer zelfcontrole & 

waren meer tolerant & verzorgend (maar ook minder zelfwaardering & meer kwetsbaar) 

naarmate ze ouder werden 

▪ Als ze een typisch mannelijk beroep hadden, dan werden ze meer dominant, sociaal, 

onafhankelijk & intellectueel 

▪ ♀ die niet gehuwd waren & geen carrière hadden op 30 jarige leeftijd, vertoonden zelftwijfel, 

gevoelens van incompetentie & eenzaamheid 

▪ Hedendaags minder rigide dan bij vroegere generaties 

▪ Overtuiging van engagement sociale klok-patronen te volgen, garandeert stabiliteit van een 

maatschappij 

Zie vragen p. 472 

7.5. Intieme relaties 

7.5.1. Romantische liefde 

A. EEN PARTNER KIEZEN 

De meeste mensen kiezen een partner die op hen lijken (niet ‘opposites attract’). Deze mensen zijn 

vaak ook gelukkiger in hun relatie & blijven langer bij elkaar. 

Geslachtsverschillen: 

▪ ♀: intelligentie, ambitie, financiële situatie 

▪ ♂: aantrekkelijkheid, huishoudelijke vaardigheden 

Extra info: 

▪ Tijdens de zwangerschap willen ♀ kunnen terugvallen op iemand die hen kan ondersteunen 

▪ Naarmate ♀ hogere jobs nemen, blijven ♂ met nog hogere jobs niet/weinig over 

Fysieke nabijheid: ♂ willen hier sneller tot overgaan dan ♀. ♀ hechten ook belang aan psychologische 

intimiteit. 

Theorieën rond partnerkeuze: 

Evolutietheorie: voortplanting Sociale leertheorie: geslachtsrollen 

▪ ♀: beperkte reproductie-capaciteit 
(beperkt aantal eicellen & 

vruchtbaarheid), daarom ♂ die 
nakomelingen kan beschermen 

▪ ♂: grotere reproductie-capaciteit 

▪ ♀: verzorgend, dus zorgtaken 

▪ ♂: assertief, onafhankelijk dus werk 

→ zorgt voor stereotypering! 

▪ In culturen met grotere gelijkheid tussen 

geslachten, hebben ♂ & ♀ zelfde 
partnervoorkeuren 

Biologische & sociale krachten beïnvloeden elkaar 

Kindertijd gehechtheid & volwassen romantische relaties: 
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Brug tussen gehechtheid & de manier hoe we intimiteit aanpakken als volwassene. Geen tabula rasa 

in een relatie. Vorige relaties beïnvloeden de volgende relaties. 

Bowlby ▪ Kinderen zijn ‘geprogrammeerd’ om zorg te krijgen in periode van 
kinderlijke hulpeloosheid 

▪ Kinderen die gehechtheidsgedrag vertonen hebben meer kans op 
overleving 

▪ Langdurige afwezig band tussen moeder & kind in de 1ste 3 
levensjaren, leidt tot onomkeerbaar negatief effect op de geestelijke 
gezondheid van het kind 

Ainsworth 

(Ainsworth Strange 
Situation Test) 

▪ Tijdens deze test worden de opvoeder & het kind (tussen 12-20 
maanden) naar een onderzoeksruimte met speelgoed gebracht. De 
opvoeder verlaat de kamer 2x voor 3 minuten. Tijdens die 
momenten zoekt een voor het kind onbekend persoon, contact met 
hem. De onderzoeker observeert de reactie van het kind op de 
verlating van & hereniging met de opvoeder. 

 

 

Het gehechtheidsverleden speelt een rol in volwassen relaties. Als persoon leer je door vroegere 

relaties (ouder-kind relatie: wanneer dit niet goed gelopen is, zorgt dit voor kwetsbaarheid), maar je 

kan ook bijleren doorheen het leven (het werkmodel ontwikkelt zich).  

Zie boek p. 474 voor meer uitleg! 

  



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

108 
 

B. DE COMPONENTEN VAN LIEFDE 

Driehoekstheorie van liefde (Sternberg) – liefde heeft 3 componenten: 

Intimiteit 

(emotionele component) 

Warmte, goede communicatie, uitdrukking van zorgen 
om de ander zijn welzijn, verlangen van de partner om te 
vergelden 

Passie  

(fysieke & psychologische component) 

Seksuele activiteit & romantiek 

Verbondenheid (commitment) 

(cognitieve component) 

Partners beslissen dat ze verliefd zijn & de liefde willen 
onderhouden 

 

Ontwikkeling & verloop: 

▪ Begin: passionele liefde (intense seksuele aantrekkingskracht) 

▪ Geleidelijk aan: companionate liefde (warm, vertrouwvolle affectie & verzorging) 

▪ Passie ↘ geleidelijk af, terwijl intimiteit & engagement ↗ 

▪ Studie 1ste jaar huwelijk: geleidelijk aan minder verliefd. Maar als de relatie blijft duren, dan 

zeggen de partners dat ze nog meer van elkaar houden & meer respect hebben voor elkaar 

▪ Rol van ‘internal working model’ & gehechtheid: 

– Verwachtingen over gehechtheid die dienen als gids voor intieme relaties 

– Evaluatie van vroegere hechtingservaringen zijn verbonden met hun opvoedend gedrag, de 

kwaliteit van hechting met hun eigen kinderen 

Wat bepaalt of een relatie blijft bestaan? 

▪ Engagement (van passie naar commitment) 

▪ Dat engagement moet meegedeeld worden (communicatie) 

▪ Ook constructief oplossen van problemen 

– Direct wensen & verlangens verwoorden, geduldig luisteren, duidelijkheid vragen, compromis 

sluiten, verantwoordelijkheid dragen, elkaar vergeven 

Liefde levend houden: 

▪ Tijd maken voor de relatie 

▪ Partner vertellen dat je hem/haar graag ziet 

▪ Beschikbaar zijn wanneer de partner je nodig heeft 

▪ Op constructieve wijze over problemen praten 

▪ Interesse tonen in belangrijke aspecten van het leven van je partner 

▪ Vertrouwen hebben in de partner 

▪ Kleine verwijten vergeven 

▪ Proberen om belangrijke verwijten te begrijpen 
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C. CULTUUR & ERVARINGEN 

Er zijn cultuurverschillen: 

▪ 20ste eeuw & westerse landen: passie & intimiteit als basis voor een huwelijk 

▪ Oosterse culturen:  

– Gevoelens gespreid over hele sociale netwerk, vandaar dat de intensiteit minder groot is voor 

iedere relatie afzonderlijk 

– Chinezen & Japanners denken aan de verplichtingen tegenover anderen (Bv: ouders) wanneer 

ze een partner kiezen 

▪ In sommige culturen worden nog steeds gedwongen huwelijken gepland 

7.5.2. Vriendschappen 

Vriendschap in de vroege volwassenheid: 

▪ Vrienden zijn meestal gelijkaardig (leeftijd, geslacht, SES) & zij delen dezelfde interesses 

▪ Vrienden versterken de zelfwaardering, bieden sociale ondersteuning & maken het leven 

interessanter 

▪ Singles bespreken problemen met vrienden, na trouwen meer met de echtgenoot (i.h.b. bij 

♂), maar vrienden blijven belangrijk 

▪ Vriendschappen van ♀ duren gewoonlijk langer 

Vriendschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht: 

▪ ♀ hebben meer intieme vriendschappen met ♀ dan ♂ met ♂ 

▪ ♂ ervaren vaak competitie & gaan hierdoor minder hun zwaktes blootstellen 

▪ ♀ beoordelen hun vriendschappen met andere ♀ positiever dan ♂. ♂ hebben vaak hogere 

eisen over vrienden, dus ze keuren ze vaak niet goed wanneer vrienden iets doen dat niet 

binnen hun verwachtingen past 

Vriendschappen tussen mensen van verschillend geslacht: 

▪ Minder frequent & korter dan zelfde geslachtsvriendschappen 

▪ Meest voorkomend bij hoogopgeleide, werkende ♀ 

▪ Voordelen voor beide geslachten 

– ♂: mogelijkheid tot uiting 

– ♀: nieuwe inzichten 

▪ Rekening houden met seksuele aantrekking. Soms verandert de vriendschap in een 

romantische band. Soms duren deze relaties langer 

Broers & zussen als vrienden: 

▪ Deze relaties gaan het langst mee 

▪ Enorm behulpzaam indien ouders moeten worden verzorgd 

▪ Wanneer er in de kindertijd veel ruzies waren tussen de brussen & wanneer er sprake was 

van favoritisme van de ouders t.o.v. 1 kind, kan de vriendschap tussen siblings in de 

volwassenheid verstoord zijn. Een positieve kindertijd versterkt de vriendschap & vormt een 

belangrijke bron voor het psychologisch welzijn 
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7.5.3. Eenzaamheid 

Eenzaamheid: ongelukkig zijn als gevolg van een gat tussen de sociale relaties die we hebben & 

degene die we verlangen. 

Leeftijd: piek late 10-er, vroege 20-er & ↘ doorheen 70-er jaren 

Omstandigheden: alleenstaand, gescheiden, weduwe/weduwnaar, immigranten die van 

collectivistische culturen naar individualistische culturen gaan 

Persoonskenmerken: sociaal angstig, onzekere werkmodellen van gehechtheid, defensief optreden, 

onverantwoord 

De verwachtingen zijn heel groot, waardoor er geen enkele relatie aan kan voldoen. Volwassenen 

hebben beter leren omgaan met imperfecties. De late adolescentie & vroege volwassenheid heeft 

veel te maken met ontgoocheling op vlak van relaties. 

 

Zolang dat de eenzaamheid niet te groot wordt, kan het jonge mensen motiveren om uit te reiken 

naar anderen. Het kan hen ook aanmoedigen om een manier te vinden om het alleen zijn 

comfortabeler te maken & om zichzelf beter te leren kennen. 

Zie vragen p. 478 

7.6. Familiale levenscyclus 

7.6.1. Algemeen 

Familie levenscyclus: een serie van fasen die de ontwikkeling van de meeste families over de wereld 

karakteriseren 

Vroege volwassenheid Alleen wonen, trouwen, kinderen baren & opvoeden 

Midden volwassenheid Wanneer kinderen het huis verlaten verdwijnen de ouderlijke 
verantwoordelijkheden 

Late volwassenheid Pensioen, oud worden, sterfte 
 

Stress is het grootst tijdens de overgang naar de volgende fase wanneer familieleden hun relaties 

herorganiseren. 

  

▪ Intimiteit vs. isolement 

▪ Het is kenmerkend voor de leeftijd 

▪ Leren intimiteit te aanvaarden leidt tot 

eenzaamheid (ontwikkelingstaak) 
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7.6.2. Het ouderlijk huis verlaten 

Het is een grote stap naar het nemen van volwassen verantwoordelijkheden. De gemiddelde leeftijd 

is ↗ sinds 1960. 

Beïnvloedende factoren voor bekwaamheid & interesse in het vertrekken: 

▪ Traditie 

▪ SES & etniciteit: jongeren uit welgestelde families verlaten het huis vroeger 

▪ Omgeving van thuis: het al dan niet krijgen van steun 

Familierelaties kunnen verbeteren: 

▪ Meer voldoeninggevende relatie 

▪ Succesvolle overgang naar volwassen rollen 

De helft keert na korte tijd terug naar huis: 

▪ Afhankelijk van de relatie of single zijn 

▪ Afhankelijk van het geslacht 

Ook nadelen: job zoeken, weinig financiën & minder sociale ondersteuning 

7.6.3. Trouwen 

Trends inzake trouwen: 

▪ Mensen trouwen later dan vroeger (1950: 20/23 jaar, nu 25,5/27,5 jaar). Ook dit heeft te 

maken met de ‘emerging adulthood’ 

▪ Meer samenwonen voor het huwelijk. Daarom heeft het huwelijk vaak een minder grote 

impact? 

▪ Minder huwelijken: vrijgezel blijven, samenwonen, niet hertrouwen. Maar toch trouwen 70% 

van de Amerikanen tenminste 1 keer (vroeger was dit 85%) 

▪ Legaliseren van homohuwelijk in bepaalde plaatsen 

▪ 15% van de huwelijken zijn tussen mensen van verschillende etniciteit 

Huwelijksrollen: 
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Traditioneel:  

Duidelijke verdeling van rollen 

Vrouw: zorgt voor echtgenot, kinderen thuis 

Man: gezinshoofd, economische steun 

Gelijkgerechtigd of gelijkwaardig: 

Partners gaan om als gelijken & delen gezag 

Evenwicht in aandacht voor werk, kinderen, huis, 
partner,… 

Vaak wanneer ♀ hoogopgeleid & goede carrière 
hebben. 

 

Huishouding: 

▪ 2-verdiener gezinnen: ♂ nemen meer zorg op voor de kinderen 

▪ Maar ♀ investeren nog 2x zoveel werk in het huishouden 

Huwelijkstevredenheid: 

▪ Bepalende factoren 

– Achtergrond gezin Gelijkaardig 

– Leeftijd bij huwelijk Niet te jong (23j) 

– Duur van verloving Niet te kort (6m) 

– Timing 1ste zwangerschap Niet te snel (1j) 

– Relaties uitgebreide familie Warm & positief 

– Huwelijken uitgebreide familie Stabiel 

– Financiële & beroepsstatus Zeker 

– Verantwoordelijkheden familie Gedeeld 

– Persoonlijkheidskenmerken Emotioneel positief, goed conflicten oplossen 
 

▪ Geslachtsverschillen 

– Meer ♂ dan ♀ zeggen gelukkig getrouwd te zijn. Eenzelfde huwelijk wordt door ♂ gelukkiger 

ervaren dan ♀ 

– Kwaliteit van de relatie is belangrijk voor de mentale gezondheid bij ♀ & ♂ 

 ♂: getrouwd zijn op zich verbetert de lichamelijke gezondheid (gehechtheid, ergens 

bij horen, sociale ondersteuning) 

 ♀: overweldigende eisen van vele rollen leiden tot ontevredenheid. Het gezegde dat 

♀ beter kunnen multitasken is een mythe 

– Partners die positiever denken over elkaars attributies zijn gelukkiger in hun relatie. Wanneer 

ze feedback vragen aan elkaar over zichzelf, verbeteren deze positieve illusies het 

zelfvertrouwen & psychologisch welzijn. Hiertegenover reageren partners die elkaar de-

evalueren op een angstige & onzekere manier 

7.6.4. Partnermisbruik 

♂ & ♀ zijn allebei meer gewelddadig geworden. ♀ hebben meer kans om ernstig gekwetst te worden. 

Geweld-wroeging cycli (violence – remorse) gebruikelijk: 

▪ Persoonlijk 

▪ Ontwikkelingsgeschiedenis 

▪ Familiale geschiedenis 

▪ Cultuur 
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Vele behandelingen zijn niet heel effectief: 

▪ Familie-aanpak nodig 

▪ Alcohol behandeling 

▪ Diensten voor ♂ (slachtoffer & daders) bestaan amper. Ze kunnen het niet toegeven t.o.v. 

zichzelf & t.o.v. anderen 

Geweld tegen ♀ door intieme partners: 

▪ Fysiek geweld tegen ♀ is altijd een onderschatting 

▪ Is bijzonder hoog in landen met traditionele geslachtsrollen (1) & grote armoede (2) 

 

7.6.5. Ouderschap 

Trends inzake het hebben van kinderen: 

▪ Kleiner aantal kinderen 

– VS: 1950 gemiddeld 3.1, nu gemiddeld 2.1 per ♀ 

– BE: 1.84, NL: 1.79, FR: 2, D/IT/J: 1.39 (2010) 

– Het heeft er niets mee te maken dat mensen minder trouwen. Ook minder gehuwde paren 

hebben kinderen (1950: 79%, nu 70% VS) 

▪ Uitstellen: ouders worden ouder wanneer ze hun 1ste kind bare 

Factoren die een rol spelen bij de bewuste beslissing om wel/geen kinderen te hebben: 

▪ Financiële omstandigheden, persoonlijke & religieuze waarden, gezondheidstoestand,… 

▪ Effectieve methoden geboortebeperking 

▪ Kinderloos zijn wordt meer aanvaard 

▪ ♀ met traditionele geslachtsrollen hebben vaker kinderen 

▪ Hoog opgeleide ♀: vaker uitstelling of geen kinderen 

Voor- & nadelen: 

Voordelen Nadelen 

▪ Warme affectieve relatie 

▪ Plezier 

▪ Levenservaring 

▪ Iemand hebben die voor de ouders kan 
zorgen wanneer ze zelf dood zijn 

▪ Meer verantwoordelijkheden 

▪ Verlies van vrijheid 

▪ Overbelasting rollen 

▪ Financiële factoren 

 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

114 
 

Historische veranderingen bij vruchtbaarheidscijfers: 

 

 

 

 

 

Overgang naar het ouderschap: 

▪ Rollen worden vaak traditioneler. Hierdoor zijn mensen er vaak bang door 

▪ Huwelijk kan onder druk te komen staan 

– Problemen voor er kinderen waren voorspellen latere problemen 

– Zorgtaken delen voorspelt gelukkig zijn & sensitiviteit t.a.v. de baby 

– Koppels die geen kinderen hebben, kunnen rond deze periode ook minder tevreden worden 

over hun relatie 

▪ Op latere leeftijd ouder worden (late 20-30) maakt overgang gemakkelijker 

– Vooruitgang in het beroep 

– Ervaring, betere financiële situatie, sterkere relatie 

– Vader zijn optimistischer (werken meer mee), moeders hebben meer zelfvertrouwen 

(medewerking te vragen) 

▪ 2de kind vraagt nog meer medewerking van de vader. Toch is er vaak minder inzet van de 

vader, omdat het 2de kind minder spectaculair is → gevolg: druk op het huwelijk. De 

bereidheid om zich in te zetten is minder t.o.v. het 1ste kind → gevolg: meer risico op 

ontrouw & echtscheidingen 

▪ Interventies 

– Praatgroepen voor koppels geleid door een counselor zijn effectief voor de overgang naar 

ouderschap. Veel koppels weten maar weinig over zorgdragen voor kinderen 

 Vaders voelen zich meer betrokken 

 Huwelijk houdt beter stand 

▪ De blauwe balken uit de jaren 60 liggen het hoogst 

▪ De groene balken ↗ weer 

▪ De gemiddelde cijfers toen & nu verschillen erg 

De wereld is stabiel vanaf 2,1 

kinderen/gezin → raken we niet aan 

→ heeft gevolgen 

▪ De kleuren tonen 

historische 

momenten 

▪ 2010: er is weer 

een kleine ↗ 
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– Betaald ouderschapsverlof is zeer cruciaal voor kersverse ouders. Ouders die hier gebruik van 

kunnen maken, steunen elkaar & ervaren het familieleven als vreugdevol 

Gezinnen met jonge kinderen: 

▪ Ouders zijn vandaag minder zeker over hoe ze een kind moeten opvoeden dan vroeger. 

Opvoedende waarden implementeren op een warme, betrokken & gepaste eisende manier, 

zijn cruciaal voor het welzijn van de volgende generatie & maatschappij. Niet elke cultuur 

legt evenveel druk op het ouderschap 

▪ Invloeden op de opvoedingsstijl: persoonlijkheid van zowel kinderen als ouders, SES & 

etniciteit maar ook de relatie van de ouders 

▪ Voor werkende ouders is het moeilijk om niet te kunnen gaan werken wanneer hun kind ziek 

is of zorg nodig heeft. Hoe jonger het kind, hoe groter het gevoel voor gevaar of 

moeilijkheden 

▪ Het opvoeden van jonge kinderen is een belangrijk bron van de volwassen ontwikkeling. Het 

verbreedt de emotionele capaciteiten, verreikt hun leven & verbetert het psychologisch 

welzijn 

Gezinnen met adolescenten: 

▪ Adolescenten brengen aanpassingen aan in de rol van de ouders. Ze moeten het 

tegenovergestelde doen. Nu moeten ze hun kinderen meer vrijheid geven & de controle 

loslaten. Ouders kunnen klagen dat hun kinderen te veel tijd doorbrengen met hun vrienden 

& te weinig met de familie 

▪ ↗ in conflicten eist tol (vooral bij moeders) 

▪ Adolescenten lijken beter overweg te kunnen met de uitdagingen van de adolescentie dan de 

ouders. Er is bij de ouders een ↘ in huwelijkstevredenheid & algemene tevredenheid. 

Gezinstherapie wordt vaak opgestart in deze periode 

Leren om ouder te worden: 

▪ Vroeger leerden ouders kinderen opvoeden door modelling & directe ervaringen. Ouders 

vandaag zoeken info op over het opvoeden van kinderen. Er zijn vandaag veel boeken, 

magazines & websites beschikbaar. Vaders maken hier minder gebruik van & doen dan 

beroep op de moeders 

▪ Er bestaan cursussen voor ouders. Ze leren over de waarden van het opvoeden, hoe ze de 

communicatie in het gezin kunnen verbeteren, begrijpen hoe kinderen ontwikkelen & goede 

opvoedingsstijlen toe te passen. Deze cursussen blijken positief te zijn 

Zie vragen p. 486 

7.7. Diversiteit van levensstijlen 

7.7.1. Algemeen 

Diversiteit van ‘lifestyles’: 

▪ Huidige diversiteit van ‘lifestyles’ is ontstaan in de jaren ’60 (historische verandering) 

▪ Nu is het een onderdeel van de maatschappij 

▪ Soms bewust voor gekozen, soms door omstandigheden 
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7.7.2. Alleen leven – ‘singlehood’ 

↗: 

▪ 33% ♂, 25% ♀ van 30-34j is nooit gehuwd 

▪ 8-10% blijven hun hele leven single 

▪ Echtscheiding doet cijfers ↗ 

Geslachtsverschillen: 

▪ ♀ hebben een grotere kans om alleen te blijven 

▪ Meer hoge SES ♀ & lage SES ♂ zijn ‘single’ (voorkeuren partnerkeuze). ♀ met een hoge SES 

hebben hogere verwachtingen op vlak van een partner, maar dat is onmogelijk 

▪ ♀ passen zich beter aan, ze leggen er zich bij neer. ♂ hebben vaker gezondheidsproblemen 

Etnische verschillen: het % niet-getrouwde Afrikaanse Amerikanen is bijna dubbel zo groot als 

Kaukasische Amerikanen 

Betekenis van vrijgezel zijn: 

▪ Sommige mensen kiezen er opzettelijk voor 

– Meer tijd in carrière willen steken 

– Slechte ervaringen met vorige relaties 

▪ Nog niet de juiste persoon ontmoet 

Voor- & nadelen: 

Voordelen Nadelen 

▪ Vrijheid 

▪ Mobiliteit 

▪ Eenzaamheid 

▪ Geen seksleven 

▪ Geen sociaal leven 

▪ Gebrek aan veiligheid 
 

Moeilijke periodes: 

▪ Eind 20 – vroeg 30: veel vrienden zijn getrouwd 

▪ Midden 30 (♀): biologische deadline om kinderen te krijgen is bereikt 

▪ Druk van familie, aanbod aan partners verkleint, anders zijn … 

7.7.3. (Ongehuwd) samenwonen – ‘cohabitation’ 

Nu vaker dan een generatie geleden. De ↗ is het hoogst bij jonge mensen. 60% van de jonge koppels 

woont ongehuwd samen. 

Verschillende redenen: 

▪ Bij 20-er ‘instap’ in relatie (>50% van 1ste relatie), voorbereiding op het huwelijk 

▪ Na mislukt huwelijk (nog vaker) 

▪ Alternatief voor huwelijk 

 

 

Opmerking: 
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▪ Gehuwde koppels die eerst samengewoond hebben, scheiden vaker in Noord-Amerika, niet 

in EU 

▪ Holebi-koppels hebben een even sterke verbondenheid als getrouwde koppels. Ze gaan wel 

sneller uit elkaar, maar dit komt doordat er minder dingen zijn die hen binden (kinderen, 

financiële afhankelijkheid,…) 

Verschillen met huwelijk: 

▪ Samenwonenden hebben minder gedeelde bezittingen 

▪ Zij kunnen minder goed problemen oplossen (minder motivatie) 

▪ Zijn meer bereid om band op te geven bij problemen 

7.7.4. Kinderloosheid 

♀ 20-44j: 9% in 1975, nu 20% kinderloos 

Ongewenst kinderloos: 

▪ Geen geschikte partner gevonden 

▪ Vruchtbaarheidsbehandelingen waren niet succesvol 

↔ gewenst (of bewust) kinderloos: 

▪ Omwille van carrière & economische zekerheid 

▪ Sommige mensen bedenken zich later  

▪ Vaak hoog opgeleide mensen, jobs met prestige & zeer sterk gericht op de job 

▪ Wordt meer aanvaard dan vroeger 

▪ Vaak wordt het enig kind of oudste, aangemoedigd tot prestatie & onafhankelijkheid 

Aanpassing: 

▪ Gewenste kinderloze koppels zijn tevreden met hun leven. Het wil niet zeggen dat alle 

kinderloze koppels ongelukkig zijn 

▪ Onvruchtbare koppels & ouders van probleemkinderen zijn ontevreden 

▪ Kinderloze koppels zijn lichtjes meer tevreden met hun relatie (geslachtsverschillen) 
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Kleinere gezinnen & huishouden: 

 

Mensen met meer gezinsleden moeten hetzelfde inkomen verdelen onder meer mensen t.o.v. van 

mensen die in een kleiner gezin leven. 

Het verschil tussen 30 jaar geleden & nu is groter & merkbaar bij alle landen.  

Er zijn culturele verschillen. 

7.7.5. Echtscheidingen & hertrouwen 

A. ECHTSCHEIDING 

Algemeen: 

▪ Gestabiliseerd sinds 1980. Deels omwille van de ↗ leeftijd waarop mensen trouwen, wat 

gelinkt is aan betere financiële stabiliteit & huwelijkstevredenheid. Daarnaast zorgt de ↗ van 

ongehuwd samenwonen voor minder echtscheidingen 

▪ 45% (VS). Ongeveer 10% hoger voor 2de huwelijk kort na het 1ste huwelijk. Het wil niet altijd 

zeggen dat je 2de huwelijk beter is 

▪ De eerste 7 jaar van het huwelijk & ‘midlife’ zijn de meest voorkomende momenten om te 

willen scheiden. Mensen hebben kinderen & kopen een huis & dan merken ze dat het niet is 

wat het is. Jonge kinderen & adolescenten worden erbij betrokken 

Oorzaken: 

▪ Niet aangepaste communicatiepatronen 

– Stijl probleem-oplossen niet efficiënt 

– In ↗ mate afzonderlijk leven leiden 

– Individuele levensverhalen 

 Ontrouw, onverantwoorde uitgaven 

 Alcohol- & drugsgebruik 

 Hinderlijke gewoonten (gokken), humeurigheid 
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▪ Economisch weinig mogelijkheden & veel stress-factoren 

▪ Achtergrondfactoren: leeftijd, religie, vroegere scheiding, scheiding eigen ouders 

▪ Geslachtsrollen, verwachtingen, gebrek aan steun (carrière) 

▪ Nieuwe trend: hoog opgeleide, economisch onafhankelijke ♀ brengen echtscheiding op gang 

(algemeen: ♀ 2x vaker) 

Gevolgen: 

▪ Belangrijke verandering van het leven & van zichzelf. Dit zorgt voor mogelijkheden, voor 

positieve & negatieve verandering 

▪ Onmiddellijke gevolgen ↘ over het algemeen binnen 2j 

– Verstoorde sociale netwerken, ↗ angst, depressie, impulsief gedrag 

– Traditionele ♀, vaders die geen voogdij hebben kunnen meer problemen hebben 

▪ Nieuwe partner bevordert de tevredenheid (belangrijker voor ♂, want zij kunnen zich minder 

goed aanpassen) 

B. HERTROUWEN 

Algemeen: 

▪ Gemiddeld binnen 4j na de scheiden (♂ vroeger dan ♀) 

– Want ♂ hechten meer belang aan gehuwd zijn & kunnen niet alleen zijn 

▪ Risico op nieuwe echtscheiding 

– Redenen voor hertrouwen zijn vaak van praktische aard (Bv: geld, hulp bij opvoeding 

kinderen, oplossing voor eenzaamheid, sociaal aanvaarde levensstijl) 

– Negatieve vormen van interactie & probleem-oplossen van 1ste huwelijk wordt overgedragen 

– Stress door ervaringen in stief-familie 

▪ Nieuw-samengestelde gezinnen (‘blended’ families): duurt 3-5j om niveau van 

verbondenheid van biologische gezinnen te bereiken 

7.7.6. Stijlen van ouderschap 

A. STIEFOUDERS 

De stiefouder is een buitenstaander (‘outsider’) & neemt ouderrol te snel over: 

▪ Geen warme gehechtheidsband 

▪ Discipline niet effectief 

▪ Mogelijke conflicten over opvoeding kinderen 

▪ Je kan kinderen niet verplichten ‘mama’ of ‘papa’ te zeggen tegen iemand die niet zijn/haar 

biologische ouder is 

Geslachtsverschillen: stiefmoeders hebben het moeilijker dan stiefvaders 

▪ Stiefmoeders: vaak conflict & minder goede aanpassing 

▪ Stiefvaders zonder eigen (biologische) kinderen: onrealistische verwachtingen, trekken zich 

snel terug uit de opvoedingstaak 

▪ Stiefvaders met eigen (biologische) kinderen doen het beter op vlak van integratie 
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Factoren voor een goede aanpassing als stiefouder: 

▪ Goede huwelijksrelatie 

▪ Medewerking van andere biologische ouder 

▪ Bereidheid van kinderen om de nieuwe partner te aanvaarden 

Hoger aantal echtscheidingen in stiefgezinnen dan bij hertrouwde koppels zonder stiefkinderen. 

B. NOOIT GEHUWDE 1-OUDER-GEZINNEN 

Wie: 

▪ 40% (VS) van de geboortes zijn alleenstaande moeders (meer dan het dubbel in 1980) 

▪ Vaak bij Afro-Amerikaans jonge ♀ (VS), ze stellen huwelijk meer uit dan geboorte 

▪ Lage SES, moeilijke financiële situatie 

▪ Geen betrokkenheid van de vader zorgen later voor minder goede schoolprestaties & meer 

antisociaal gedrag van de kinderen 

Hulpmiddelen: 

▪ Steun van de uitgebreide familie 

▪ Later huwen (niet met de vader van het kind): dan even goed functioneren als 1ste huwelijk 

▪ Betere sociale ondersteuning 

▪ Educatie 

▪ Werkmogelijkheden 

C. HOLEBI-OUDERS 

20-35% van de lesbische koppels & 5-15% van de homoseksuele koppels zijn ouders. Meestal zijn het 

kinderen uit vorige huwelijken. Anderen zijn door adoptie of reproductieve technologie. 

Onderzoek is beperkt & op kleine steekproeven. Holebi-ouders zijn even sterk betrokken bij & even 

goed in de opvoeding van de kinderen als heteroseksuele ouders. De kinderen zijn even goed 

aangepast als andere kinderen (geen verschillen in mentale gezondheid, vriendschappen of gender 

gerelateerd gedrag). Er zijn ook geen verschillen op vlak van seksuele oriëntatie. Het wil niet zeggen 

dat als je holebi-ouders hebt, dat je als kind ook holebi bent. 

Holebi-koppels vormen een ‘familie o.b.v. keuze’ indien ze niet aanvaard worden door de eigen 

familie (familie draait meestal bij). 

Belangrijkste vrees van holebi-ouders is dat hun kinderen gestigmatiseerd worden door de ouders 

hun seksuele oriëntatie. Maar incidenten van pesten & plagen zijn zeldzaam, omdat ouders & 

kinderen voorzichtig omgaan met welke info ze prijsgeven aan anderen. 

Zie vragen p. 492 
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7.8. Beroepsontwikkeling 

7.8.1. Een carrière opstarten 

Ontgoocheling bij de start van een loopbaan komt vaak voor: 

▪ Kloof tussen verwachtingen & realiteit 

– Down-hill-syndroom: bereiken van een mijlpijl & dan denken dat het makkelijker gaat 

worden, maar dat is niet zo. Het wordt steeds moeilijker 

▪ Veel veranderen van job bij 20j, (vrijwillig) ontslag 

Verwachtingen aanpassen aan kansen: 

▪ Heeft te maken met 2 processen (Levinson) 

Zelf-effectiviteit De overtuiging dat men de capaciteit heeft om succes te hebben 

Mentoring Ervaren collega’s  

Deze hebben een invloed op aanpassing & succes 

7.8.2. ♀ & etnische minderheden 

♂: meer continue loopbaan, vanaf afronden opleiding tot pensionering (Levinson) 

♀: meer discontinue paden (Levinson), onderbroken of uitgesteld door kinderzorg of andere familie-

behoeften. Ze blijven meer in beroepen die weinig mogelijkheden of voordelen opleveren 

♀ verdienen vaak minder dan ♂ (verschil is wel kleiner dan 30j geleden), in het bijzonder als zij al 

tijdens het hoger onderwijs slechte keuzes van vakken maakten 

▪ Lage zelf-effectiviteit voor ‘mannelijke’ beroepen 

▪ Hoe goed kan ik slagen in het mannelijk beroep? 

▪ Te vroeg, te gemakkelijk de eigen perspectieven opofferen 

Stereotype geslachtsrollen: 

▪ Sommige ♀ beslissen om hun job te stoppen of tijdelijk te onderbreken om kinderen te baren 

& op te voeden 

▪ ♀ worden meer gezien als volgers dan als leiders 

▪ Management functies worden gedomineerd door ♂. ♂ moeten tijd willen vrijmaken om ♀ 

hiervoor op te leiden 

▪ Weinig ♀ beschikbaar als mentor. ♀ met een vrouwelijke mentor zijn meer productief 

  



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

122 
 

Werkzaamheid bij ♀: 

 

Het is erg ↗ van 1960 tot nu. 

Er zijn grote verschillen tussen de landen. 

Het % ♀ dat werkt in Duitsland ligt hoger dan in België. Dit heeft te maken met veel deeltijdse jobs in 

Duitsland. 

Etnische verschillen: 

▪ Onderzoek: blanke ♂ kregen 50% meer telefoontjes na sollicitatie dan Afro-Amerikaanse ♂ 

▪ Kwaliteit van CV maakt verschil voor blanke ♂, niet voor Afro-Amerikaanse ♂. Dit verklaart 

waarom Afro-Amerikanen meer tijd spenderen aan het zoeken naar werk, minder stabiel 

werk ervaren & minder werkervaring hebben 

▪ Vrouw zijn & tot etnische minderheid behoren is een extra uitdaging. Degene die wel slagen, 

hebben een hoger gevoel van zelf-effectiviteit & zijn meer volhardend 

▪ Groot doorzettingsvermogen & verbondenheid met anderen, vormen de sleutel tot succes 

(vaak moeders als rolmodel) 

♀ die desondanks obstakels een belonende carrière hebben, rapporteren hogere niveaus van 

psychologisch welzijn & tevredenheid. 

7.8.3. Balans tussen werk & familie 

2-verdieners gezinnen (dual-earner marriage): 

▪ Meest voorkomende familievorm 

▪ ♂ vaak betere job 

▪ Vergt coördinatie van beide partijen 
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Rol-overbelasting: conflict tussen eisen van het werk & familiale verantwoordelijkheden 

▪ Meer (maar niet enkel) bij ♀ (culturele verschillen) 

▪ Ook als hoog opgeleid, maar vergroot bij ♀ in lage-status job met rigide werkuren & weinig 

autoriteit 

▪ Steun vanuit de werkplaats & maatschappij (tijdsflexibiliteit) 

▪ Huis, werk & opvoeding → combinatie. Maar wanneer men deze balans goed kan behouden, 

hebben mensen een betere levensstandaard, verbetert de productiviteit op het werk, ↗ het 

psychologisch welzijn & hebben ze een gelukkiger huwelijksleven 

▪ Veel rollen → flexibiliteit → veel energie 

Beide in beroep met prestige: 

▪ Hoger inkomen → meer controle over werk & gezinsleven → meer vrijheid & flexibiliteit (Bv: 

geld om te besteden aan een babysit om zo uit te kunnen gaan) 

▪ Grotere zelfvervulling & hoger welbevinden bij werkende ♀ 

Werkzaamheid & vruchtbaarheid: 

▪ 1980: 

– Hoe meer ♀ (25-54j) werkzaam, hoe minder kinderen 
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▪ 2010: 

– Hoe meer ♀ (25-54j) werkzaam, hoe meer kinderen 

– Vooruitgang in de verdeling van de taken 

– Maatschappelijk steun door crèches, ouderschapsverlof 

▪ Veranderingen: 

– Meer flexibiliteit 

– Job behouden tijdens de zwangerschap 

– Steun van de maatschappij 

 

Zie vragen p. 495 
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8. Middel volwassenheid: lichamelijke 
ontwikkeling 

8.1. Inleiding 

▪ Synoniem: middelbare volwassenheid 

▪ Sandwishperiode: de persoon bevindt zich tussen jonge volwassenen & oude volwassenen. 

Je moet zorgen voor je kinderen EN ouders, wat zwaar is 

▪ Oud worden is net zo uitgesteld als het volwassen worden → gevolg van de maatschappij 

8.2. Algemeen 

Rond de leeftijd van 40-65 jaar. 

Uitdagingen & taken: 

▪ Lichamelijke veranderingen als voortzetting van de jongvolwassen leeftijd 

– De biologische veroudering begint al in de jongvolwassenheid, maar het is pas zichtbaar bij de 

middelbare volwassenheid. Analoog met de pubertijd moeten mensen zich hier aan kunnen 

aanpassen 

▪ Verminderen van mogelijkheden 

– Je kan niet meer alles doen zonder dat anderen ook de gevolgen van ondervinden. Als je 

beslist om op middelbare leeftijd al te stoppen met werken, kan dit een invloed hebben voor 

je gezin & kinderen 

▪ Korter wordende toekomst 

– Bv: stel dat je een huis wilt kopen, moet je er 30 jaar over doen om het af te betalen. Als je op 

je 50 jaar nog een huis gaat kopen, wordt het krap om het af te betalen 

▪ Kinderen verlaten het ouderlijk nest, loopbaan ligt min of meer vast 

– Als je ouders sterven, kom jij bovenaan alle verantwoordelijkheid te staan. Je krijgt het besef 

van het korter worden van het eigen leven 

Kenmerken & doeleinden: 

▪ Brede variatie in attitudes (hoe bekijken ze hun leven) & gedrag (wat doen ze) 

▪ Hedendaags fenomeen (↗ in gezondheid, kracht & levensverwachting) 

▪ Progressieve achteruitgang (Bv: lichamelijke functies) maar ook vooruitgang (expertise, 

generativiteit). Positieve & negatieve kanten 

▪ Eigen benadering & zicht op ouder worden even belangrijk als genetische factoren, familie & 

culturele context 

Er bestaan verschillende perspectieven. Er bestaan grote verschillen tussen landen wanneer men 

mensen aanzien als ‘oud’. De pensioenleeftijd verschilt erg. 
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8.3. Overzicht van de veranderingen 

 

8.4. Fysieke veranderingen 

8.4.1. Zicht (visuele veranderingen) 

PRESBYOPIE (LEEFTIJDSGERELATEERDE VERZIENDHEID) – OPLOSSING: LEESBRIL  

De lens verliest de capaciteit om zich aan te passen aan voorwerpen die van afstand veranderen.  

▪ Breking (refractie) is noodzakelijk om lichtstralen te focussen (scherp zien van objecten op 

verschillende afstanden). Deze accommodatie gebeurt door de lens (kromming veranderen) 

& de kringspieren (ciliarspieren) 

▪ Elasticiteit van de lens (breek- of buigkracht) & kracht van de spieren vermindert met de 

leeftijd 

 

▪ Hoe ver kan je een voorwerp houden om het scherp te zien 

– Kind: 5 cm 

– 25j: 10 cm 

– 60j: 1-2 m 

▪ Bij kinderen die een bril dragen is het aangeboren. Ze hebben een langere oogbol. Hierdoor 

zijn voorwerpen op verre afstand minder scherp 

1. Een voorwerp bevindt zich op 

verre afstand 

2. Je brengt het voorwerp 

dichterbij. Hiervoor moet men 

de breekkracht van de lens 

vergroten door de ciliarspieren 

te ontspannen 
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MOEILIJKHEDEN IN BEPERKT LICHT (BV: AUTORIJDEN) 

De grootte van de pupil verkleint & de lens wordt geler tijdens de volwassenheid & de ‘vitreous’ 

krijgt ondoorzichtige plekken. Hierdoor wordt de hoeveelheid licht die de retina bereikt beperkt. 

VERMINDERDE KLEURDISCRIMINATIE 

▪ Vergeling van de lens & de dichtheid van de ‘vitreous’ zorgt hier ook voor 

▪ Vooral moeite met de kleuren groen, blauw & violet 

RISICO OP GLAUCOOM 

▪ Een ziekte waarbij vloeistof afdruipt & leidt tot een ophoping van druk in het oog, wat de 

optische zenuw beschadigd 

▪ Meer bij ♀ dan ♂ 

▪ Kan leiden tot blindheid 

▪ Het is erfelijk 

EXTRA 

Naast structurele veranderingen in het oog, zijn er ook neurologische veranderingen. Er is een 

gradueel verlies van staven & kegels (licht- & kleurreceptoren). 

8.4.2. Gehoor 

Presbycusis (old hearing – hardhorigheid): 

▪ Ongeveer 14% van de 45-64 jarigen 

▪ Het ontwikkelt geleidelijk & hoge frequenties worden eerst getroffen 

▪ Leeftijdsgerelateerd & niet erfelijk 

Factoren die het moeilijk maken om goed te kunnen horen: 

▪ Voor deze mensen is het heel moeilijk indien er veel achtergrondgeluiden zijn (Bv: muziek op 

de achtergrond, parallelle gesprekken in grote groep) 

▪ ♂stem is makkelijker hoorbaar dan een ♀stem 

▪ Te snel praten is ook niet goed, beter traag praten 

Geslacht, culturele verschillen, risicofactoren: 

▪ ♂ verliezen meer gehoor & sneller 

▪ Roken, hoge bloeddruk 

▪ Werkgerelateerd (MP3-spelers) 

▪ Beperkt verlies in Afrikaanse stammen 

Hoorapparaten kunnen helpen: 

▪ Communicatiepatroon (oogcontact, geduld) 

▪ Omgeving (achtergrondruis) 

▪ Het is anders dan een bril. Een bril is nog een vorm van design maar een hoorapparaat niet. 

Een hoorapparaat is ook veel duurder. De betekenis is veel negatiever, maar toch gaat het 

over dezelfde ontwikkeling van het lichaam 
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8.4.3. Huid 

Er zijn 3 huidlagen: 

▪ Opperhuid: hier worden nieuwe huidcellen geproduceerd 

▪ Middenhuid: zorgen voor flexibiliteit van de huid 

▪ Onderhuid: vetlaag 

Bij ouder worden: opperhuid is minder stevig geboden aan de huid, huidvezels verdunnen, vet in de 

onderhuid vermindert 

Veranderingen: 

▪ Rimpels (vanaf 30+ op voorhoofd) 

▪ Kraaienpootjes (vanaf 40+) 

▪ Verzakking (gezicht, armen, benen) 

▪ Ouderdomsvlekken (na 50+) 

Factoren: 

▪ Sneller bij blootstelling aan de zon 

▪ Sneller bij ♀ (dunnere huid) 

8.4.4. Spieren-vet-verhouding 

↗ van vet in middelbare leeftijd is gebruikelijk – vet in torso: 

▪ ♂: bovenste abdomen, rug 

▪ ♀: heupen, bovenarmen 

Het verlies van de spieren is zeer gradueel. Dit wordt veroorzaakt door atrofie (verschrompeling) van 

fast twitch vezels. 

Kan vermeden worden: 

▪ Vetarme voeding 

▪ Veel fruit, groenten & granen 

▪ Beweging, maar ook weerstandstraining 

– Sport & beweging geeft geen rechtstreekse invloed op het gewichtsverlies. Het is wel heel 

gezond & verandert het lichaam & deze lichaamsveranderingen hebben op LT invloed op het 

lichaamsgewicht 

8.4.5. Skelet 

Veranderingen: 

▪ Beenderen verbreden, maar de minerale inhoud vermindert. Ze worden hierdoor poreus. Dit 

leidt tot verlies van botdensiteit bij 8-12% (♂), 20-30% (♀) 

▪ Lichaamslengte ↘ tot 2,5 cm op 60-jarige leeftijd. De tussenwervelschijven krimpen 

▪ Beenderen breken sneller, maar genezen trager. Oudere mensen vallen sneller omwille van 

zwakkere beenderen. Na een val & breuk, zijn de beenderen nog brozer 

Beweging, voeding & de levensstijl kunnen het verlies vertragen. Van niets te doen verzwakken je 

spieren. Oplossing: spieren opbouwen 
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8.4.6. Het leven verlengen door minder calorieën op te nemen? 

Calorie-beperkend dieet helpt verschillende dieren (Bv: muizen, ratten, vliegen) 

▪ 30-40% minder calorieën → 60% langer leven 

▪ Eten & drinken brengt een slijtage op 

Resusapen: 

▪ Leven niet langer, maar genieten van meer gezonde jaren 

▪ ↘ productie van vrije radicalen, minder bloedglucose & grotere sensitiviteit voor insuline 

(minder diabetes, lagere bloeddruk, betere cholesterolwaarden) 

▪ Apen in gevangenschap: kleiner, lager metabolisme 

– Mensen met een lager metabolisme leven langer. Bij dieren is dit ook zo 

Natuurlijke experimenten met mensen tonen voordelen i.v.m. cardiovasculaire problemen & kanker 

(Okinawa, Biosphere). 

▪ Inhoud: de hele dag groenten eten + Japanner zijn (genetisch belang) om ongeveer 2j langer 

te leven 

Het is zwaar om te doen voor vele mensen. Slechts 2-3 jaar extra in vergelijking met ↗ door betere 

levensomstandigheden & medische behandeling. 

8.4.7. Voortplantingssysteem 

A. ♀ 

Overgang & menopauze: 

▪ Gradueel einde van de vruchtbaarheid 

– Menopauze volgt op 10-jaar climacterium (overgangsfase) 

– Leeftijd van begin menopauze varieert van eind 30-eind 50 

– Vroeger in het geval van risicofactoren: roken, kinderloos 

▪ ↘ in oestrogeen 

– Kortere maandelijkse cycli & uiteindelijk stoppen ze 

– Kan problemen veroorzaken 

 Seksueel functioneren (35-40%) 

 Verminderde huidelasticiteit 

 Verlies van beendermassa 

 Bescherming tegen aanslag in de aders valt weg (geen boosting meer van ‘goede’ 

cholesterol). ♂ hebben hier sneller last van maar de bescherming valt weg bij ♀. 

Oestrogeen beschermt tegen hartziektes/cardiovasculaire aandoeningen dus bij de 

menopauze (↘ oestrogeen) valt de bescherming weg 

▪ Ook emotionele & fysieke klachten: stemmingswisselingen & warmte-opwellingen 
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Symptomen van de menopauze: 

Onderzoek toont link met menopauze ▪ Warmte-opzwellingen/ nachtelijk zweten 

▪ Seksuele problemen 

Niet gerelateerd aan menopauze, 
andere oorzaken onderzoeken 

▪ Prikkelbaarheid 

▪ Slaapmoeilijkheden 

▪ Depressie 
 

Symptomen van de menopauze over de wereld heen: 

 

Hormoontherapie (dagelijkse dosis oestrogeen) voor menopauze 

▪ 2 types  

– Estrogen replacement therapy (ERT): enkel oestrogeen 

– Hormone replacement therapy (HRT): oestrogeen & progesteron 

▪ 30 jaar geleden van het een hype. Artsen twijfelen nu erg om dit wel voor te schrijven 

omwille van de neveneffecten op LT 

Voordelen ▪ Vermindert warmte-opwellingen 

▪ Vermindert vaginale droogte 

▪ Kan stemming verbeteren 

▪ Voordelen voor botten (moeilijkheden botten door osteoporose) 

Risico’s ▪ Hartaanval, beroerte, bloedklonters 

▪ Kanker, galblaasziekte 

▪ Cognitieve achteruitgang, Alzheimer 

Alternatieven ▪ Gabapentine, Black cohosh voor warmte-opwellingen 

▪ Antidepressiva 

▪ Medicatie om verlies van beenderenmassa te voorkomen 
 

▪ Een depressie kan verschillende oorzaken hebben, dus moet men oppassen met 

antidepressiva. Het kan komen door relatieproblemen die de menopauze met zich 

meebrengt & dan kan antidepressiva werken. Maar het kan ook zijn door de warmte-

opwellingen, dan is het minder gunstig. 
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Reacties op de menopauze: 

Individuele verschillen Culturele & etnische verschillen 

▪ Belang van vruchtbaarheid & 
attractiviteit (jezelf aantrekkelijk vinden) 

▪ Andere belangen hebben, sommige 
mensen zijn opgelucht 

▪ Jongere generaties aanvaarden eerder 

▪ Beschouwen als een ziekte of medisch 
probleem (medicalization) in Westerse & 
geïndustrialiseerde samenlevingen 

▪ Sociale status van de ouder wordende 

▪ Vrouw heeft invloed op de reacties 
 

B. ♂ 

Veranderingen in de voortplanting: 

▪ ♂ ervaren een overgang maar geen menopauze (mannelijke climaterium) 

▪ Verminderd sperma (minder kwantiteit & mobiliteit) na de leeftijd van 40j 

▪ Graduele afname van testosteron. Seksuele activiteit stimuleert de productie 

▪ Erectieproblemen 

– Verminderde bloedtoevoer van & naar de penis, meer stimulatie nodig om een erectie te 

krijgen 

– Frequent probleem (40-50% op 60-jarige leeftijd) 

– Mogelijk gerelateerd aan angst, ziekte, kwetsuren, verlies van interesse 

Zie vragen p. 507 

8.5. Gezondheid & beweging 

8.5.1. Algemeen 

▪ 85% beoordeelt zijn gezondheid als goed of uitstekend 

▪ Meer chronische ziektes dan in de vroege volwassenheid 

▪ ♂ hebben meer kans op fatale ziekten (& te sterven), ♀ meer op beperkende ziektes 

8.5.2. Seksualiteit 

Lichamelijke ↘ in frequentie bij getrouwde koppels: 

▪ Patroon vanuit vroege volwassenheid zet zich voort 

▪ Meer seks in goede huwelijken 

Intensiteit van respons ↘. Het duurt langer om opgewonden te worden & klaar te komen. 

Seks blijft belangrijk & aangenaam voor de meesten. 

Genderverschillen in beschikbaarheid partner: 

▪ De proportie ♂ zonder seksuele partner het afgelopen jaar ↗ van 8% bij 30j naar 12% bij 50j. 

De ↗ bij ♀ is dramatischer van 9% naar 40%. Een hoger sterftecijfer bij ♂ & de waarde die ♀ 

geven aan affectie & continuïteit in seksuele relaties, maken partners minder beschikbaar 

voor hen 
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8.5.3. Ziekten & incompetenties 

A. ALGEMEEN 

Ouder worden gaat niet enkel om slijtage, maar ook om het feit dat de hersteltechnieken niet meer 

zo effectief zijn dan vroeger. 

Voornaamste doodsoorzaken in de middel volwassenheid: 

 

B. KANKER 

1/3 van de sterfgevallen in de middelbare volwassenheid in de VS, 50% in Canada: 

▪ Meer ♂ dan ♀, maar het verschil is niet zo groot als bij hartziekten 

▪ Hoger in populatie met lage SES 

Kanker ontstaat wanneer de genetische programmatie van een cel verstoord word. Dit leidt tot 

ongecontroleerde groei & spreiding van abnormale cellen. Hoe komt dit? Resultaten van mutaties (3 

soorten) 

▪ Oncogenen (kankergenen die zichzelf dupliceren) 

▪ Mutatie interfereert met tumor onderdrukkende genen waardoor ze oncogenen niet kunnen 

tegenhouden te vermenigvuldigen 

▪ Verstoort activiteiten van stabiliteitsgenen die normaal kleine schade tijdens duplicatie 

herstellen 

Elk type kan genetisch (voorbestemd) of somatisch (1 cel die zich vermenigvuldigd) zijn 

▪ Bij kankers die voorkomen bij beide geslachten, zijn ♂ meer kwetsbaar dan ♀. Het verschil 

kan mogelijks verklaard worden door de genetische opmaak, door blootstelling aan kanker-

veroorzakende factoren omwille van de levensstijl of het beroep of doordat ♂ hun bezoek 

aan de dokter langer uitstellen 

▪ Kanker komt vaker voor bij mensen met een lage SES & etnische minderheden met lage 

inkomens 
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▪ Men kan besluiten dat het te maken heeft met de interactie tussen erfelijkheid, biologisch 

ouder worden & omgevingsfactoren 

– Familiale borstkanker is hier een voorbeeld van. Deze mensen die minder goed reageren op 

behandelingen, hebben een defect tumor-onderdrukkend-gen (BRCA1 of BRCA2). ♀ met deze 

mutatie zijn kwetsbaarder om borstkanker te ontwikkelen voor een leeftijd van 30j. Het risico 

blijft tijdens de midden & late volwassenheid, wanneer de kans op borstkanker bij ♀ in het 

algemeen ↗. Genetische screening is mogelijk zodat aan preventie gedaan kan worden. 5-

10% van alle kankers is borstkanker. De meeste ♀ met borstkanker hebben geen familiale 

voorgeschiedenis. Andere genen & levensstijl-factoren ↗ hun risico. 

▪ Borstkanker is moeilijk te ontdekken bij ♀. Het is ook heel moeilijk behandelbaar. Het komt 

het meeste voor bij ♀. Jezelf meerdere regelmaten laten onderzoeken op borstkanker, ↗ de 

kans met 25% om te overleden 

Vaak behandelbaar. Mensen vrezen vaak dat kanker ongeneeslijk is. Toch geneest bij 60% (vrij van de 

ziekte voor 5j of langer). De cijfers van genezen variëren voor de verschillende soorten kanker. 

Overleven betekent ook emotionele uitdagingen. 

Meest voorkomende soorten kanker: 

 

Incidentie = voorkomen 

De kans dat je door een kanker sterft is klein & eerst en vooral is de kans ook klein om kanker te 

ontwikkelen. 

C. CVA 

25% van de middelbare volwassenen die sterven, sterft als gevolg van cardiovasculaire ziektes. Er is 

wel een ↘ tijdens de laatste decennia. 

Symptomen: 

▪ Hartaanval (blokkade van bloedtoevoer naar het hart) 

▪ Angina pectoris (hartbeklemming, pijn in de borst) 

▪ Aritmie (onregelmatige hartslag) 

▪ Wordt een ‘silent killer’ genoemd omdat er soms geen symptomen zijn 

  

MAAR 
1

10 000
 kans 

om borstkanker te 

ontwikkelen! = 

conditionele 

waarschijnlijkheid. 

De kans dat je door 

de kanker sterft is 

klein 

Zie pdf bestand 

“Breast cancer 

screening 

pamphlets mislead 

women” 
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Risicofactoren: 

▪ Hoge bloedcholesterol 

▪ Hoge bloeddruk 

▪ Arteriosclerose (aderverkalking) 

▪ Beschouwd als ‘mannelijk’ probleem (70%), onderschat bij ♀ 

Behandelingen: 

▪ Bypass operatie (stuk van bloedvatenstelsel uit het lichaam inplanten rond de verstoppen) 

▪ Medicatie (Bv: bloeddruk verlagen) 

▪ Pacemaker (hartritme regelaar) 

▪ Dilatatie (ballonnetje opblazen in de slagader waardoor de slagader verbreedt & beter kan 

doorstromen) 

Verminderen van risico op een hartaanval: 

▪ Stop met roken 

▪ Verminder de cholesterol 

▪ Behandel de hoge bloeddruk 

▪ Behoud een ideaal gewicht 

▪ Beweeg regelmatig 

▪ Wijn of bier eerder sporadisch 

▪ Lage dosis aspirine 

▪ Verminder vijandigheid & stress 

D. OSTEOPOROSE 

Leeftijdsgerelateerd & ernstig verlies van beenderen: 

▪ Meer bij ♀ (80%) 

▪ 40% na menopauze, middelbare ♀ lage dichtheidsniveau (gevaar); 7% heeft de ziekte 

▪ Meeste 70-plussers hebben er last van 

▪ 10-20% met ernstige heupbreuk sterven binnen het jaar 

Oorzaken: 

▪ ↘ oestrogeen i.v.m. de menopauze. In de midden & late volwassenheid verliezen ♀ ongeveer 

50% van hun beendermassa, de helft ervan in de 1ste 10 jaar na de menopauze 

▪ Erfelijkheid 

▪ Levensstijl 

▪ Normale veroudering 

♀ ontwikkelen het eerder. Daarom wordt het aanzien als een ‘vrouwelijke ziekte’. ♂ worden vaak 

over het hoofd gezien. 
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Voorkomen & behandelen van osteoporose: 

▪ Voeding 

– Vitamine D, calcium 

– Geen overdadig gebruik van alcohol 

▪ Vermijd roken 

▪ Krachttraining (beste methode!) 

▪ Behandeling: beenderversterkende medicatie 

▪ Vroeg beginnen met preventie 

8.5.4. Vijandigheid & woede 

Type A gedragspatroon: 

▪ Extreme competitiviteit, ambitie, ongeduld, vijandigheid, woede-uitbarstingen & een gevoel 

van tijdsdruk 

▪ Type A’s hebben 2x meer kans om hartziekten te krijgen dan type B’s 

▪ Latere studies konden dit niet bevestigen. Type A bestaat uit een mix van gedragingen & het 

zijn er maar enkele die de gezondheid beïnvloeden 

Geuite vijandigheid: 

▪ Frequente woede-uitbarstingen 

▪ Onbeleefdheid, minachting 

▪ Onaangenaam verbaal & niet-verbaal gedrag 

Gezondheidseffecten: 

▪ Cardiovasculaire problemen 

▪ Gezondheidsklachten, ziektes 

▪ Depressie, ontevredenheid 

▪ Ongezonde gedragingen 

Het is ook niet goed om woede te onderdrukken. Het is beter om te leren omgaan met stress. 

8.6. Aanpassing aan de fysieke uitdagingen van de midlife 

8.6.1. Stressmanagement – omgaan met stress 

Omgaan met stress: 

▪ Herbeoordelen van de situatie 

▪ Focus op zaken waarover je controle hebt 

▪ Bekijk het leven als veranderlijk 

▪ Neem alternatieven in overweging 

▪ Kies doelen met verstand 

▪ Beweeg regelmatig 

▪ Ontspanningstechnieken 

▪ Op constructieve wijze woede verminderen 

▪ Zoek sociale steun 
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Leren omgaan met stress is belangrijk op elke leeftijd, maar kan gezondheidsproblemen verminderen 

bij het ouder worden (denk aan psychologische stress bij vroege volwassenheid). 

Er zijn 2 soorten strategieën om om te gaan met stress: 

Probleem-gerichte coping Emotie-gerichte coping 

▪ Identificeer & schat het probleem in. 
Kies mogelijke oplossingen, breng ze in 
de praktijk & ga na of het gelukt is 

▪ Vermindert de emotionele stress 

▪ Is intern, privaat ( niet te zien aan 
uiterlijk) 

▪ Houd je onbehagen onder controle 
wanneer het probleem niet kan opgelost 
worden 

▪ Helpt mensen rustiger naar hun 
probleem te kijken & zo betere 
oplossingen te bedenken 

Een mengeling van de 2 strategieën, afhankelijk van de situatie, geeft het beste resultaat 
 

Efficiënt omgaan met stress: 

▪ Mensen leren assertief te zijn i.p.v. vijandig & onderhandelen i.p.v. ontploffen 

▪ Soms is het beter om een uitlokkende situatie te verlaten 

▪ Is, meer algemeen, een manier om de toename van leeftijdsgebonden ziekten af te remmen 

& de ernst van deze ziekten te ↘. Heeft blijvende persoonlijke voordelen 

▪ Maatschappij biedt minder sociale steun dan aan jong volwassenen of senioren 

8.6.2. Lichaamsbeweging 

Regelmatig bewegen heeft verschillende fysieke & psychologische voordelen, maar toch leeft de 

meerderheid zittend. 50% van wie met het programma begint, stopt binnen 6 maanden. Minder dan 

20% van de mensen die toch bewegen, beweegt op het niveau dat echt voordelen voor de 

gezondheid biedt. 

Zelf-effectiviteit is belangrijk: geloof in eigen mogelijk om te slagen 

Verschillende moeilijkheden te overwinnen: 

▪ Gebrek van tijd & energie 

▪ Ongemak 

▪ Werk conflicten 

▪ Gezondheidsfactoren (Bv: overgewicht) 

Verhoogde fysische fitheid laat middelbare volwassenen zich beter voelen over hun fysische zelf. 

Welk type programma het beste werkt, hangt af van kenmerken van de persoon die eraan begint: 

▪ Bv normaal gewicht: in groep in de gymzaal 

▪ Bv overgewicht: alleen thuis 

▪ Bv drukbezet: in groep in de gymzaal (vast schema & face-to-face steun) 

MAAR wanneer drukbezette mensen dit wel zelf thuis kunnen: ↘ stress meer dan groep 
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Belang van omgeving om te sporten: 

▪ Toegankelijk 

▪ Aantrekkelijk 

▪ Veilige 

▪ Frequente mogelijkheden om anderen gebruik zien te maken van de faciliteiten 

Lage SES: minder gemakkelijk toegang tot de faciliteiten 

8.6.3. Een optimistisch uitzicht 

Tegen een stootje kunnen bestaat uit 3 persoonlijke kenmerken: 

Control Beschouw de meeste ervaringen als controleerbaar 

Commitment Vindt belangstelling & betekenis in alledaagse activiteiten 

Challenge Ziet uitdagingen als normaal deel van het leven, kans voor (persoonlijke) 
ontwikkeling 

 

Het beïnvloed de manier waarop ze stressvolle situaties zien als controleerbaar, interessant & leuk. 

Mensen die tegen een stootje kunnen: 

▪ Stellen meer gezondheidsbevorderende gedragingen, zijn meer geneigd sociale steun te 

zoeken & vertonen minder lichamelijke symptomen 

▪ Gebruiken vaker actieve, probleemgerichte coping in situaties die ze kunnen controleren 

▪ Vertonen lagere fysiologische ‘arousal’ als reactie op stress 

▪ Longitudinaal: optimisme vertoont een positieve relatie met lichamelijke & mentale 

gezondheid 30j later 

8.6.4. Geslacht & ouder worden: een dubbele standaard van veroudering 

Oudere ♂ worden positiever beoordeeld, ♀ negatiever. ♀ worden beoordeeld als minder 

aantrekkelijk & meer negatieve kenmerken dan ♂. Een mogelijke verklaring is het feit dat ♀ op deze 

leeftijd geen kinderen meer kunnen baren. 

De maatschappij versterkt deze dubbele norm: 

▪ Reclame met ♂: competentie & veiligheid 

▪ Reclame met ♀: anti-rimpel crèmes 

Evolutionaire oorsprong; media, sociale boodschappen; ideaalbeeld van seksueel aantrekkelijke ♀; 

partner-voorkeuren. 

Dubbele norm zou aan het ↘ kunnen zijn. ♀ voelen zich wel goed: assertief, zelfverzekerd, veelzijdig 

& capabel om problemen op te lossen. 

Zie vragen p. 517 
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9. Midden volwassenheid: cognitieve 
ontwikkeling 

9.1. Algemeen 

Uitdagingen voor intellectueel functioneren in de middelbare volwassenheid: 

▪ Uitbreidende verantwoordelijkheden: job, familie, gemeenschapsleven 

▪ Coördineren van verschillende rollen 

– Doet een beroep op verscheidenheid van intellectuele vaardigheden  

– Geaccumuleerde kennis, praktische probleemoplossingsvaardigheden 

– Expertise & creativiteit 

▪ Welke soort van ontwikkeling + hoe kan deze gesteund worden? 

9.2. Veranderingen in mentale mogelijkheden 

9.2.1. Algemeen 

Ontwikkeling van de algemene cognitieve vaardigheden (intelligentie) in de middelbare 

volwassenheid (minstens 1 examenvraag hierover!) 

▪ Diversiteit in de ontwikkeling: verschillende aspecten tonen een verschillend 

ontwikkelingspatroon 

▪ Methodische problemen van studies 

– Cross-sectioneel, focus op de gebreken & achteruitgang na de piekleeftijd van 35j 

▪ Seattle Longitudinal Study (Schaie) 

– Sequentieel design: combinatie van cross-sectioneel & longitudinaal (HS1, figuur 1.7) 

– 1ste golf in 1956, leeftijden 22-70j 

– Regelmatige hertesting & nieuwe steekproeven 

– Nu > 5 000 deelnemers, 5 cross-sectionele vergelijkingen, 60j longitudinaal 
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9.2.2. Cohort effecten 

Cross-sectionele & longitudinale trends in de verbale bekwaamheid: 

 

Onderzoeksdesigns in de ontwikkelingspsychologie (herhaling H1): 

Longitudinaal Dezelfde groep wordt op verschillende momenten onderzocht. 

Hiermee bekijken we de individuele verschillen in de ontwikkeling. 

Er wordt een positieve selectie gemaakt, maar is dit respresentatief? 

Cross-sectioneel Verschillende (leeftijds-) groepen worden onderzocht op hetzelfde moment. 

Sequentieel Vergelijking van meerdere cross-sectionele of longitudinale studies 
(sequenties) 

 

▪ Cross-sectioneel: kom je het meeste tegen in masterproeven, doctoraten. Dit is ook waar 

experimenteel onderzoek zich mee bezig houdt. Longitudinaal onderzoek is bij 

masterproeven vaak niet mogelijk, omdat je dan 13j onderzoek doet. Daarom wordt het 

vervangen door cross-sectioneel onderzoek 

▪ Sequentieel: noch longitudinaal, noch cross-sectioneel, maar vergelijken met elkaar 

 

  

▪ Het gaat hier over de intellectuele 

ontwikkeling in de volwassenheid 

▪ Op de y-as staat de verbale 

verwerkingsscore 

▪ Cross-sectioneel: de bekwaamheid ↘ 

met de leeftijd vanaf de middelbare 

leeftijd 

▪ Longitudinaal: blijft constant 

▪ We meten met 2 verschillende 

methodes dezelfde bekwaamheid, 

maar toch zijn er verschillende 

resultaten. Hoe kan dit? 

Verkregen door afname intelligentietests 

Elk cohort heeft unieke 

ervaringen meegemaakt 

(cultureel, biologisch & 

psychologisch) 
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▪ Probleem van cohort-effecten: Een cohort is het historisch jaar waarin mensen zijn geboren. 

Mensen die in hetzelfde jaar zijn geboren, maken deel uit van hetzelfde effect. Als je cross-

sectioneel onderzoek doet, komen de mensen uit verschillende cohorten. Hierdoor kan het 

zijn dat een persoon geboren is tijdens WO II (cohort 1). De intellectuele capaciteiten van 

deze mensen liggen vaak lager, maar bij het cross-sectioneel onderzoek gaat men er wel van 

uit dat deze op hetzelfde niveau liggen. Tussen cohort 2 & 3 bestaat hetzelfde probleem 

▪ Oplossing: sequentieel: men gaat 3 cohorten longitudinaal onderzoeken → cohort-effecten 

& leeftijdsspecifieke effecten kunnen uit elkaar gehouden worden 

Problemen van cross-sectionele designs: cohort-effecten 

▪ Elke nieuwe generatie kan genieten van een betere opleiding, betere gezondheidszorg 

– Jaren schoolplicht, kwaliteit onderwijs, % studenten, media 

– Voeding, nieuwe methodes van behandeling, preventief onderzoek 

▪ Tests vragen vaardigheden die in het leven van ouderen minder vaak worden gebruikt. Ze 

meten vaardigheden die op dat moment relevant zijn in de maatschappij. Jongeren zitten 

dichter tegen deze vaardigheden dan ouderen 

Problemen van longitudinale designs: 

▪ Deelnemer drop-out 

– Selectief (levensverwachting): men gaat deelnemers verliezen. Ze sterven. De drop-out is 

sterker voor ♂ dan voor ♀. ♂ zijn kwetsbaarder 

– Intelligentie omvat het leven in eigen handen te nemen, niet overmatig dingen doen die je 

lichamelijke gezondheid schaden. Mensen die hier goed in zijn, blijven meedoen in zo’n 

longitudinaal onderzoek → Daardoor een ↗ bij de gele lijn (zie grafiek) 

▪ Oefening effecten 

– Verschillende test-versies: als je dezelfde testen gaat gebruiken over de jaren heen, gaan 

mensen er beter in worden 

▪ Cohort effecten 

– Longitudinale steekproef representatief? 

Voordelen van sequentiële designs: 

▪ Vergelijking van meerdere, gelijkaardige cross-sectionele of longitudinale studies 

(sequenties) 

▪ Zelfde problemen als cross-sectionele & longitudinale designs maar wij kunnen de 

leeftijdsspecifieke effecten & cohort-effecten schatten 
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Cross-sectionele & longitudinale trends in de verbale bekwaamheid: 

 

9.2.3. Gekristalliseerde & vloeiende intelligentie 

Vloeiende Gekristalliseerde 

Gebaseerd op fundamentele 
informatieverwerkingscapaciteiten: 

▪ Ontdekken van relaties tussen stimuli 

▪ Analytische snelheid 

▪ Werkgeheugen 

Vaardigheden gebaseerd op: 

▪ Geaccumuleerde kennis 

▪ Ervaring 

▪ Goed inschattingsvermogen 

▪ Beheersen van sociale gewoontes, 
gebruiken 

Gewaardeerd door cultuur van persoon 

→ bij dementie gaat de vloeiende intelligentie het snelste achteruit 

Verschillende cross-sectionele onderzoeken tonen aan dat de gekristalliseerde intelligentie ↗ tot de 

midden volwassenheid & de vloeiende intelligentie ↘ vanaf 20j. De ↗ in gekristalliseerde 

intelligentie in de ‘midlife’ kan logisch zijn omdat volwassenen constant kennis & vaardigheden 

bijkrijgen op hun werk, thuis & in de vrije tijd. 

  

De longitudinale doet het goed, 

omdat de zwak presterende 

minder kans hebben om nog deel 

te nemen op LT. Er is sprake van 

een selectie-effect. Bij cross-

sectionele designs is er sprake van 

60j verschil op vlak van opleiding, 

medische verzorging, voeding & 

toegang tot info. Dit zijn de 

zogenaamde cohort-effecten. 

Longitudinaal: de helft van de steekproef 

zit hier maar in door drop-out 

Migratie: de steekproef verandert, de 

hoogpresterende mensen gaan wonen in 

de stad (steekproef). Een goede 

steekproef zou een mengeling zijn van 

verschillende presterende mensen. 
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Longitudinale studie: trends in de 6 mentale vaardigheden 

 

Verklaringen verschillende trends: 

▪ Middelbare leeftijd betekent voor de meeste vaardigheden eerder een piek dan ‘over the 

hill’ 

▪ Vloeiende intelligentie is minder gerelateerd aan cultuur, maar meer aan ‘hardware’ (brein) 

& zijn biologische veroudering 

▪ 5/6 vaardigheden hebben zowel vloeiende als ook gekristalliseerde componenten 

▪ Uitzondering perceptuele snelheid → vroege achteruitgang 

▪ Vaardigheden met sterke vloeiende componenten (numerieke vaardigheden) tonen sterke 

achteruitgang 

Stabiliteit in gekristalliseerde mogelijkheden & ↘ in vloeiende intelligentie levert toch stabiliteit op. 

Hoe kan dit? 

▪ De ↘ in basis verwerking is mogelijk niet groot genoeg om een effect te hebben op veel 

goede ontwikkelde vaardigheden 

▪ Volwassenen kunnen compenseren voor cognitieve beperkingen door beroep te doen op de 

cognitieve sterktes 

▪ Wanneer mensen ontdekken dat ze niet zo goed meer zijn in bepaalde taken als vroeger, 

veranderen ze naar andere activiteiten die minder beroep doen op de cognitieve 

vaardigheden 

  

▪ We focussen op de verschillen in 

daling tussen de lijnen. De 

perceptuele snelheid toont de 

grootste leeftijdsverschillen. Het 

verbale geheugen toont het 

kleinste leeftijdsverschil 

▪ De vloeiende intelligentie heeft 

een sterke daling. De meeste 

intelligentie bekwaamheden, met 

uitzondering van de vloeiende, 

kennen een piek in de middelbare 

leeftijd. Daarna begint een ↘ 

Allemaal vloeiende intelligentie, 

behalve de verbale bekwaamheid 



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

143 
 

9.2.4. Individuele- & groepsverschillen in hoge intelligentiescores 

Levensstijl Persoonlijk 

▪ Hoger opleiding 

▪ Complexe job of hobby’s 

▪ Blijvende huwelijken (correlaties) 

▪ Hoge SES 

▪ Flexibele persoonlijkheid 

▪ Gezond 

▪ Geslacht 

▪ Cohort 

▪ Perceptuele snelheid (een van de meest 
genetisch bepaalde) 

9.3. Informatieverwerking 

9.3.1. Algemeen 

Er zijn 2 verklarende modellen voor de leeftijdsgerelateerde vertraging: 

Neuraal netwerk Informatie-verlies 

▪ Neuronen in het brein die neurale 
connecties breken 

▪ Hersenen vormen nieuwe verbindingen, 
maar die zijn minder efficiënt 

Dit leidt tot algemeen vertraagde 
verwerkingssnelheid 

▪ Info gaat verloren bij iedere stap door 
het cognitief systeem 

▪ Hele systeem vertraagt door inspecteren 
& interpreteren van info 

 

De plasticiteit ↘ maar gaat niet helemaal weg 

9.3.2. Verwerkingssnelheid 

De verwerkingssnelheid ↗ van de vroegere 20er jaren tot in de 90er jaren. Hoe moeilijker de taak, 

hoe meer benadeeld oudere mensen zijn. De ↘ in snelheid is gradueel & erg klein. 

Wat veroorzaakt deze leeftijdsgerelateerde vertraging van cognitieve processen? 

Neurologische netwerk Neuronen in het brein sterven & hierdoor ontstaan breuken in het 
neurale netwerk. Het brein past zich aan door een omweg te maken 
(nieuwe synaptische verbindingen die rond de breuk gaan, maar zijn 
minder efficiënt). 

De connecties tussen neuronen worden onderbroken wegen 
verslechterde myeline. 

Informatieverlies Ouderen ervaren meer verlies van info wanneer het zich door het 
cognitieve systeem verplaatst. Bij elke stap in het cognitief systeem gaat 
een stukje info verloren. Het hele systeem vertraagt als gevolg om de info 
te inspecteren & interpreteren 

 

De verwerkingssnelheid voorspelt de prestatie op andere testen over complexe mogelijkheden. Hoe 

trager de reactietijd, hoe lager de score op testen over geheugen, redeneren & probleem oplossen. 
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Veranderende correlaties tussen verwerkingssnelheid & intelligentie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omwille van de compensatie gaan ouderen een betere reactietijd hebben op verbale testen dan op 

non-verbale. Verder kan de verwerkingssnelheid verbeterd worden door training. 

9.3.3. Aandacht 

Meer problemen met: 

▪ Combineren van verschillende taken (multitasking) 

▪ Focussen op relevantie info 

▪ Wisselen van de aandacht (switching) 

▪ Verbinden van visuele info tot betekenisvolle patronen 

▪ Inhibitie (de weerstand om te interfereren met irrelevante info): door moeilijkheden met 

inhiberen in het alledaagse leven, zijn mensen meer afgeleid 

Mogelijks gerelateerd aan tragere informatieverwerking. 

Ervaring, oefening & training helpen volwassenen om te compenseren. 

  

▪ Het gaat over de relatie tussen vloeiend & 

gekristalliseerde intelligentie & hoe die relatie 

veranderd met de leeftijd. Vloeiende & 

gekristalliseerde intelligentie verschillen op 1 

dimensie. Je kan ook gekristalliseerde 

processen niet uitvoeren zonder beroep te 

doen op de vloeiende processen 

▪ Gekristalliseerde & vloeiende vaardigheden 

meten bij verschillende leeftijdsgroepen. In de 

grafiek staat niet de prestatie maar de 

correlatie tussen de individuele verschillen in 

verwerkingssnelheid voor de verschillende 

leeftijdsgroepen voor vloeiende & 

gekristalliseerde intelligentie. De correlatie is 

groter voor de vloeiende dan voor de 

gekristalliseerde. Met de leeftijd verandert 

hoeveel beroep we moeten doen op basis 

verwerkingsmechanismen om onze 

intellectuele vaardigheden uit te oefenen. 

Intelligente mensen leren nieuwe vaardigheden 

sneller & doen minder beroep op vloeiende 

intelligentie. Op latere leeftijd gaat de correlatie 

stijgen omdat de verschillen tussen de mensen 

ook groter worden 
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9.3.4. Geheugen 

Het werkgeheugen ↘ tussen 20-60j: 

▪ Verminderd gebruik van geheugenstrategieën 

▪ Misschien door tragere verwerking of aandachtsproblemen 

▪ Verbale geheugen blijft beter 

Volwassenen kunnen compenseren: 

▪ Op eigen tempo, snelheid van aanbieding vertragen 

▪ Strategieën om zich relevante info te herinneren 

Weinig veranderingen in: 

▪ Feitenkennis 

▪ Procedurele kennis 

▪ Metacognitieve kennis 

9.3.5. Probleemoplossend denken & expertise 

Praktisch probleemoplossingsvermogen: 

▪ Evalueren van levensechte situaties & analyseren hoe de doelen het best bereikt kunnen 

worden 

▪ Doelen bereiken die hoge mate van onzekerheid hebben 

▪ Gesteund door expertise 

Expertise: 

▪ Uitgebreide, sterk georganiseerde basis van kennis 

▪ Voorzien van efficiëntie, effectieve aanpak om problemen op te lossen 

▪ Georganiseerd rond abstracte principes 

▪ Resultaat van jaren van oefenen & ervaring 

▪ Hoogtepunt in middel volwassenheid 

▪ Komt voor in alle beroepen 

9.3.6. Creativiteit (niet gezien in de les) 

Piek tussen late 30-vroege 40j & ↘ daarna met verschillen tussen individuelen & disciplines 

Veranderingen: 

▪ Meer vrijwillig, weloverwogen 

– Minder spontaan, intens emotioneel 

▪ Opsommen of integreren van ideeën 

– Nieuwe focus op ongewone ideeën 

▪ Minder focus op nieuwe ideeën  

▪ Doelen meer altruïstisch 
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Verandering productiviteit (H13): 

 

9.3.7. Informatieverwerking in context (niet gezin in de les) 

Bij ‘real-life’ taken doet men het goed in de midden volwassenheid. 

Volwassenen moeten ook opportuniteiten krijgen voor te blijven groeien. 

Zie vragen p. 525 

9.4. Beroepsleven & cognitieve ontwikkeling 

Werk is belangrijk om oude vaardigheden te onderhouden & nieuwe te leren. De werkomgeving 

verschilt in de mate dat ze cognitief stimulerend zijn & autonomie promoten. Negatieve stereotypes 

van oude mensen kunnen er voor zorgen dat oudere mensen te weinig uitdagend werk krijgen. 

Cognitieve & persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden de keuze van job. Omgekeerd geldt dat eens 

men met de job bezig is, dit de cognitie beïnvloedt 

▪ Mensen met een flexibele persoonlijkheid zoeken een uitdagende job met mogelijkheden 

voor autonomie 

▪ Een complexe job met de mogelijkheid voor autonomie bevordert de cognitieve flexibiliteit 

Wederzijdse beïnvloeding is gerelateerd aan SES. 

Mensen van alle leeftijden (20-ers & 60-ers) boeken dezelfde winst inzake flexibiliteit door een 

uitdagende werkomgeving. 

  

De piek ligt vroeger, aan het 

einde van de 

jongvolwassenheid 
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9.5. Student worden op middelbare leeftijd (niet gezien in de les) 

9.5.1. Algemeen 

25-39% van de Noord-Amerikaanse universiteitsstudenten is meer dan 25j oud. 60% van deze groep 

zijn ♀. 

Uiteenlopende redenen: 

▪ Verandering van werk, beter inkomen 

▪ Levensovergang, scheiden of weduwe worden, verhuizen, kinderen die opgroeien 

▪ Persoonlijke ontwikkeling, verrijking 

9.5.2. Kenmerken van terugkerende studenten 

Bezorgdheden: 

▪ Academische bekwaamheden: plannen, studeren voor examens, … 

▪ Leeftijd, geslachtssterotypes 

▪ Overvloed aan rollen 

▪ Evenwicht zoeken tussen verplichtingen buiten het studeren 

▪ Steun door partner, familie, vrienden, universiteit 

▪ Geen inkomen 

Levenslang leren: pretentie & realiteit 

▪ % van jonge mensen (25-49j) & mensen van middelbare leeftijd (50-64j) die tijdens het 

laatste jaar een job-gerelateerde training hadden 

 

▪ De meeste mensen, ook vandaag, veronderstellen nog steeds dat de opleiding af is als je je 

diploma hebt, maar helaas moeten mensen blijven leren 
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9.5.3. Steunen van terugkerende studenten 

Steun van familie, vrienden of de universiteit zelf, kan het verschil maken in het al dan niet verder 

zetten van het onderwijs. 

Ze hebben ook hulp nodig in het kiezen van vakken. 

Factoren die verder studeren op middelbare leeftijd vergemakkelijken: 

Partner & kinderen ▪ Waarderen & steunen educationele prestaties 

▪ Helpen met huishoudelijke taken zodat er tijd is voor ongestoord te 
kunnen leren 

Familie & vrienden ▪ Waarderen & steunen educationele prestaties 

Onderwijs-institutie ▪ Voorzien van oriëntatieprogramma’s & literatuur dat volwassenen 
informeren naar diensten & sociale steun 

▪ Voorzien van raadplegingen & interventies voor academische 
zwakheden, zelftwijfel over succes & lessen te linken aan carrière 
doelen 

▪ Faciliteren van leeftijdsgenoten-netwerk door reguliere 
ontmoetingen & telefoonnummers 

▪ Promoten van persoonlijke relaties met faculteit 

▪ Aanmoedigen van actief overeenkomen & discussies in klassen & 
integratie van lessen met echte leven experimenten 

▪ Geef avond-, zaterdag & buiten campus- lessen & online cursussen  

▪ Voorzie financiële hulp voor parttime studenten 

▪ Geef aanzet tot campagnes om volwassen studenten te krijgen uit 
lage SES & minderheidsgroepen 

▪ Help studenten met jonge kinderen voor kinderopvang & voorzie 
kinderopvang op de campus 

Werkplaats ▪ Waarderen & steunen educationele prestaties 

▪ Geef een flexibel werkschema om het mogelijk te maken om werk, 
klas & familie te combineren 

 

Zie vragen p. 527 
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10. Midden volwassenheid: emotionele 
& sociale ontwikkeling 

10.1. Algemeen 

Kenmerken & doeleinden: 

▪ Brede variatie in attitudes & gedrag 

▪ Hedendaags fenomeen (↗ in gezondheid, kracht & levensverwachting) 

▪ Progressieve achteruitgang (Bv: lichamelijke functies) maar ook vooruitgang (expertise, 

generativiteit) 

▪ Eigen benadering & zicht op ouder worden even belangrijk als genetische factoren, familie & 

culturele context 

10.2. Erikson’s theorie: generativiteit vs. stagnatie 

10.2.1. Algemeen 

Generativiteit: uitreiken naar anderen in die zin dat men anderen gidst naar de volgende generatie. 

↔ stagnatie: eens mensen bepaalde levensdoelen (Bv: trouwen, kinderen, carrière) bereikt hebben, 

worden ze meer zelfgericht (ontbreking van een doelstelling) 

Generativiteit Stagnatie 

▪ Al in jongvolwassenheid maar meestal 
bij eigen gezin  

▪ Zich openstellen voor anderen op 
manieren die volgende generatie helpen 
& begeleiden  

▪ Engagement reikt verder dan eigen zelf 
(& partner) 

▪ Opvoeden van eigen kinderen & steun 
van andere familieleden nu uitgebreid 
tot mentorrelaties op het werk of binnen 
de maatschappij 

▪ Brengt persoonlijke doelen (zich nodig 
voelen) & culturele vereisten (zorgen 
voor de volgende generatie) samen 

▪ Plaats eigen comfort & zekerheid boven 
uitdaging & opoffering 

▪ Op zichzelf gericht, genotzuchtig, 
opgeslorpt door zichzelf 

▪ Gebrek aan betrokkenheid op of 
bezorgdheid voor jonge mensen 

▪ Weinig interesse voor productiviteit op 
het werk & het steunen van talenten. 
Focus op aan zichzelf werken 
(‘selfimprovement’) 
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10.2.2. Leeftijd, generativiteit & zelfperceptie: 

 

10.2.3. Generatieve volwassen 

Well-adjusted (goed aangepast) Commitment story (verhaal eigen engagement) 

= engagement/ toewijding geslaagd 

▪ Laag in angst & depressie 

▪ Hoog in autonomie, zelfaanvaarding, 
levenstevredenheid 

▪ Hebben vaker een succesvol huwelijk & 
goede vrienden 

▪ Positieve interpretatie van 
levensgebeurtenissen 

▪ Overtuiging dat iets goeds komt vanuit 
tegenslag → veerkracht is hiervoor 
belangrijk 

▪ Teruggeven aan familie, gemeenschap, 
samenleving 

10.2.4. Groepsverschillen 

Geslacht: zowel vaders als moeders zijn meer generatief dan niet-vaders & niet-moeders. 

Ouderschap komt de generativiteit ten goede 

Cultuur: 

▪ Afro-Amerikanen zijn meer gelovig, meer in de kerkgemeenschap & zijn meer generatief. Ze 

zien zichzelf ook meer als een rolmodel & bron van wijsheid 

▪ Gelovigen rapporteren meer generativiteit (vooral in individualistische maatschappijen) 

10.3. Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling in de 

middel volwassenheid 

10.3.1. Levinson’s seizoenen van het leven 

Overgang naar de middelbare volwassenheid (40-45j) 

▪ Gevoel dat er slechts een beperkte tijd overblijft 

▪ Evalueren van de vroege volwassenheid 

▪ Drastische of kleine veranderingen maken, andere levensstructuur opbouwen 
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Even wat informatie: 

▪ ‘Herbouwde’ levensstructuur (45-50j), waarbij geconfronteerd met 4 ontwikkelingstaken  

▪ Leeftijd 50j – overgang (50-55j) 

▪ Culminerende levensstructuur (55-60j) 

4 taken van de middelbare volwassenheid om een nieuwe levensstructuur op te bouwen: 

Dit is een uitwerking van Erikson’s theorie (generativiteit vs. stagnatie) 

Jong – oud  Nieuwe manieren vinden om 
zowel jong als oud te zijn 

 

Dit is een moeilijke taak want 
het lichaam werkt niet altijd 
meer mee & er zijn grenzen 

▪ Moeilijker voor ♀, want ze vinden zichzelf minder 
aantrekkelijk (dubbele standaard) 

▪ Lager opgeleide ♂ ook meer bezorgd over 

veroudering dan hoger opgeleide ♂ 

▪ Subjectieve leeftijd: je voelt je jonger dan je 
werkelijk bent 

Destructie – creatie  

 

Gerelateerd aan generativiteit 

Erkennen van vroegere 
destructiviteit, trachten 

waardevolle zaken te creëren 
voor latere generaties 

▪ Erfelijkheid nalaten voor de volgende generatie 

Mannelijkheid – vrouwelijkheid  Evenwicht tussen mannelijke 
& vrouwelijke kanten van 

zichzelf 

▪ ♂: acceptatie van zorgende rol 

▪ ♀: meer assertieve & autoritaire rol opnemen 

Betrokkenheid – afzondering  

 

Stadia van Erikson 

Evenwicht tussen 
betrokkenheid met externe 
wereld & grotere focus op 
eigen waarden & doelen 

▪ ♂ & carrièregerichte ♀: minder focus op ambitie 
& prestatie, meer op zelf 

▪ Gezinsgerichte ♀ of ♀ met onbevredigende job: 
andere richting ingaan 

 

Mensen die flexibel hun identiteiten kunnen aanpassen in reactie tot leeftijdsgerelateerde 

veranderingen & toch een gevoel hebben van zelf-continuïteit, zijn meer bewust van hun eigen 

gedachten, gevoelens & hebben een hoger zelfwaarde. Er is een ondersteunende sociale context 

nodig om de effecten van ouder worden eigen te maken. Wanneer er sprake is van armoede, 

werkloosheid, gebrek aan respect is men eerder bezig met overleven dan met een bevredigend leven 

nastreven. Wanneer er te veel klemtoon ligt op productiviteit & winst, zijn er weinig kansen voor 

persoonlijke ontplooiing. 

Opportuniteiten voor vooruitgang vergemakkelijken de overgang naar de midden volwassenheid, 

maar ze zijn meer beschikbaar voor ♂ dan voor ♀. 

10.3.2. Vaillant’s aanpassing aan het leven 

Mensen van middelbare leeftijd worden houders van betekenis & waarde: 

▪ Bewaker van de cultuur 

▪ Volwassenen van 40-50 jarige leeftijd zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de 

gemeenschap 

‘De fakkel doorgeven’ wordt belangrijk. Eigen expertise & ervaring doorgeven: 

▪ Focus op LT-doelen & minder op persoonlijke doelen 

▪ Meer filosofisch & beseffen dat ze niet alle problemen kunnen oplossen 
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10.3.3. Bestaat er iets zoals een midlifecrisis? 

Midlifecrisis: twijfel aan zichzelf & stress is erg uitgesproken (40j) & leiden tot belangrijke 

herstructurering van de persoonlijkheid 

Tegengestelde bevindingen: 

▪ Levinson: de meeste ♂ & ♀ ervaren een opmerkelijke innerlijke beroering 

▪ Vaillant: het komt weinig voor, het is eerder een trage geleidelijke overgang 

▪ Vele verwachten een midlifecrisis, ook al is er weinig evidentie voor 

“Wat was een keerpunt in uw leven?” 

▪ ♀: werk in de jonge volwassenheid 

▪ ♂: werk in de midden volwassenheid (aanpassing voor kinderen & het huwelijk) 

▪ Andere keerpunten in vroeg & midden volwassenheid vaak positief: een droom vervullen of 

iets bijleren over zichzelf  

▪ De keerpunten lijken erg weinig op midlifecrisissen (zelf de negatieve) 

“Effectief een crisis ervaren?” 

▪ Slechts ¼ antwoordt ja 

▪ Sommigen rapporteren een crisis voor de leeftijd van 50j of na 50j 

▪ De meesten zeggen ook dat het niet met de leeftijd te maken heeft, maar met uitdagende 

levensgebeurtenissen 

Onderzoek toont brede individuele verschillen, maar slechts 25% rapporteerde een echte ‘crisis’. 

Deze 25% pakken het ook echt aan & ervaren dramatische veranderingen 
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Geslachtsverschillen algemeen: 

▪ ♂: veranderingen in de vroege 30 of 40 

▪ ♀: veranderingen in de late 40-50 

Geslachtsverschillen werkgerelateerde keerpunten: 

▪ ♂: middelbare volwassenheid, belastingen door hogere verantwoordelijkheid & vooruitgang 

in de carrière 

▪ ♀: jong volwassenheid, combineren met het werk 

▪ Keerpunten niet noodzakelijk een crisis, vaak kansen 

Mensen die echt kwetsbaar zijn, hebben een ‘crisis’ bij elke overgang & niet enkel bij de midden 

volwassenheid. 

De crisis is een heftige verstoring die eerder uitzonderlijk is. 

In hoeverre is de midlifecrisis een gevolg van de uitdagingen van de middelbare volwassenheid? Of is 

het meer een vaste eigenschap van een persoon? Je moet niet bij iedereen een midlifecrisis 

verwachten. 

Verschillen in het omgaan met spijt & ontgoocheling: 

▪ Veranderingen of niet hangt af van de interpretatie & aanvaarding 

▪ Eerder omslagpunten dan crisis 

▪ Mensen die veranderingen maken, hebben een hoger zelfvertrouwen & assertiviteit 

(standhouden) 

10.3.4. Stadia of levensgebeurtenissen 

Vragen: 

▪ Is middelbare leeftijd dan van een stadium? 

▪ Of gewoon een aanpassing aan normatieve levensgebeurtenissen? 

Levensgebeurtenissen zijn minder strak gevonden aan leeftijd dan vroeger & zijn daarom niet de 

enige verklaring voor middelbare veranderingen. Aanpassing is het resultaat van ouder worden & 

sociale ervaringen(levensgebeurtenissen). 

Conclusie: de emotionele & sociale ontwikkeling & de midden volwassenheid wordt gekarakteriseerd 

door zowel continuïteit als verandering (zoals in alle levensfasen). 

Zie vragen p. 537 

10.4. Stabiliteit & verandering in zelfconcept & persoonlijkheid 

10.4.1. Positieve zelve 

Positieve zelve: op de toekomst gerichte voorspellingen van wat men hoopt te worden of bang is te 

worden. Het is de tijdsdimensie van het zelfconcept 

▪ ↘ met de leeftijd in aantal & worden meer bescheiden & concreter 

▪ Kunnen met de leeftijd meer gericht worden op tijd & minder op sociale vergelijking 
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Het huidige zelfconcept wordt voortdurend beïnvloed door feedback van anderen. De positieve zelve 

wordt voortdurend herdefinieerd, waardoor ze bevestigd worden door zichzelf, ook als het minder 

goed gaat. 

10.4.2. Zelfacceptatie, autonomie & beheersing van de omgeving 

Zelfperceptie: 

▪ Meer complexe, geïntegreerde zelfbeschrijvingen 

▪ ↗ gevoelens van: 

Zelfaanvaarding/ zelfacceptatie Aanvaarden beter hun goede & slechte kwaliteiten & 
voelen zich positiever over zichzelf 

Autonomie Minder zorgen om de verwachtingen & evaluaties van 
anderen & houden zich meer bezig met het kiezen van 
eigen standaarden 

Beheersing van de omgeving Een complexe omgeving van taken makkelijk & effectief 
kunnen managen 

 

Veranderingen in cognitie & breedte van de rollen, dragen bij tot verbeteringen in het persoonlijk 

functioneren. Er zijn 3 kwaliteiten die stijgen van vroege tot middel volwassenheid: 

▪ Zelfacceptatie 

▪ Autonomie 

▪ Beheersing van de omgeving 

De middelbare leeftijd vormt een hoogtepunt van het leven: comfort met zichzelf, onafhankelijkheid, 

assertiviteit, levenstevredenheid, … 

Factoren die bijdragen tot het psychologisch welzijn verschillen tussen verschillende cohorten: 

▪ ♀ vanaf babyboom: balans tussen job & familie voorspelt meer zelfaanvaarding & beheersing 

van de omgeving 

▪ ♂ die er in slagen de sociale verwachtingen te vervullen scoren hoger in welzijn 

– Niet hetzelfde in alle culturen: in sommige culturen gaat men minder naar de eigen 

individuele wensen luisteren (collectivistische culturen) 
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10.4.3. Omgaan met dagelijkse stressoren 

Leeftijdsgerelateerde veranderingen bij dagelijkse stressfactoren: 

 

Jongvolwassenen hebben minder verantwoordelijkheden dan volwassenen, maar ervaren toch veel 

meer stress. Dit heeft te maken met copingvaardigheden & de inschattingen van de mogelijkheden. 

We zagen eerder al dat stressmanagement belangrijk is om ziektes te vermijden. Het is ook belangrijk 

voor het psychologisch welzijn. 

▪ ♀: rolbelasting, familie-netwerk & kind-gerelateerde stressors 

▪ ♂: werkgerelateerde stressors 

▪ Jonge & middelbare volwassenen ervaren de stressoren als meer onplezierig & 

ontwrichtend. Mogelijk omdat zij er meerdere tegelijk ervaren & omdat het vaak financiële 

risico’s met zich meebrengt 

Verbeterde copingsvaardigheden in de middelbare volwassenheid: 

▪ Identificeren van positieve rollen 

▪ Uitstellen van actie tijdens evaluatie 

▪ Anticipatie & planning 

▪ Humor 

▪ Integreren van sterktes & zwaktes 

▪ Vertrouwen, ervaring 

▪ Emotionele stabiliteit 

10.4.4. Geslachtsidentiteit 

♀: ↗ in ‘mannelijke’ trekken (meer vertrouwen, dominanter) 

♂: ↗ in ‘vrouwelijke’ trekken (emotioneler, meer zorgend, afhankelijker) 

→ de genderidentiteit wordt meer androgyn 
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Theorieën: 

▪ Ouderlijke imperatief: de identificatie met traditionele genderrollen gebeurt vooral tijdens 

de ouderschapsjaren om het overleven van de kinderen te bevorderen. Nadat de kinderen 

uit huis zijn, kunnen de ouders gedragingen van het andere geslacht overnemen 

▪ ↘ in de sekshormonen 

▪ Opdrachten van de middelbare volwassenheid leiden tot meer androgyne oriëntatie 

♂ ♀ 

Kinderen het huis uit, minder 
carrièremogelijkheden, meer investeren in 
huwelijksrelatie & krijgen hierdoor meer 
emotioneel sensitieve trekken 

Vaker alleen, meer zelfvertrouwen hebben 
& meer assertiviteit nodig 

10.4.5. Individuele verschillen in persoonlijkheidstrekken 

Big Five persoonlijkheidstrekken: 

▪ Neuroticisme 

▪ Extraversie 

▪ Openheid voor ervaring 

▪ Vriendelijkheid 

▪ Plichtsbewustzijn (gewetensvol zijn & nauwgezetheid) 

 HOOG LAAG 

Neuroticisme Zich zorgen maken, emotioneel, 
kwetsbaar 

Rustig, niet-emotioneel, kan tegen 
een stootje 

Extraversie Actief, houdt van plezier, 
gepassioneerd 

Passief, nuchter & emotioneel, 
niet-reactief 

Openheid (voor nieuwe ervaringen) Creatief, origineel, progressief Niet-creatief, conventioneel, 
conservatief 

Vriendelijkheid Genereus, lief, goed van nature Antagonistisch, kritisch, 
irriteerbaar 

Gewetensvolheid Werkt hard, goed georganiseerd, 
ambitieus 

Lui, niet georganiseerd, zet niet 
door 

 

Veranderingen persoonlijkheid in de middelbare volwassenheid: 

▪ Basistrekken blijven bestaan 

▪ Veranderingen gebeuren t.o.v. integratie & structuur van persoonlijkheid 

– Vriendelijkheid & plichtsbewustzijn ↗ 

– Neuroticisme ↘ 

– Extraversie & openheid blijven stabiel of ↘ lichtjes 

DUS de Big Five trekken meten iets anders (of veel dingen niet gemeten). Ze houden geen rekening 

met de context: sociale klok, levensgebeurtenissen, culturele waarden. Ze zeggen niets over 

motivatie, geprefereerde taken, copingstijlen, androgynie, … 

Verandering & stabiliteit gaat samen: elk persoon verandert wat op vlak van persoonlijkheid 

waardoor er toch stabiliteit blijft tussen de personen, er blijven individuele verschillen bestaan. 
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Zie vragen p. 543 

10.5. Relaties 

10.5.1. Algemeen 

Veel mensen hebben deze leeftijdsperiode hechtere relaties dan tijdens eerder welke andere periode 

in hun leven. Ze hebben relaties met zowel jongere als oudere generaties: ouders, vrienden, 

kinderen. 

‘Launching’ (kinderen): hoogtepunt van proces van loslaten 

▪ ↘ in ouderlijke autoriteit 

▪ Blijvend contact 

▪ Steun aan kinderen  

▪ Aanpassen aan schoonzonen & -dochters 

▪ Eigen kinderen als vrienden 

10.5.2. Huwelijk & scheiding 

A. HUWELIJK 

▪ Economisch welbevinden & tijd tussen ouderschap & pensioen staan focus op huwelijk toe 

▪ Overlopen & aanpassen van het huwelijk  

– Bij velen ↗ sterkte relatie  

– Sommigen scheiden 

▪ Een sterk huwelijk is gerelateerd aan psychologisch welbevinden 

B. SCHEIDING 

▪ Scheidingen van mensen tussen 50-65j is gedubbeld de laatste 2 decennia (VS) 

▪ Hogere risico wanneer … 

– 2de huwelijk 

– Hoog opgeleid 

▪ Mensen in de middelbare volwassenheid passen zich gemakkelijker aan dan jongeren 

– Praktische probleemoplossingsvaardigheden 

– Effectieve copingstrategieën 

▪ Vervrouwelijking (feminization) van de armoede: hebben meer belang aan kinderen & 

huishouden. Wanneer ze scheiden komen ze in een soort ‘armoede’ 

▪ Redenen voor een scheiding 

– ♀: communicatieproblemen, ongelijkheid, overspel, geleidelijke afstand, middelenmisbruik, 

fysisch & verbaal misbruik, eigen wens voor autonomie 

– ♂: slechte communicatie, zelf workaholic zijn of emotioneel onoplettend, zelf al een andere 

relatie hebben 
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10.5.3. Verandering ouder-kind relatie (niet gezien in de les) 

Proces van loslaten: 

▪ Ouders beginnen met loslaten wanneer kinderen in de adolescentie zijn. Er is een 

stroomversnelling in de adolescentie. En het proces bereikt zijn hoogtepunt in het individuele 

leven van de kinderen 

▪ De leeftijd waarop ouders hun kinderen loslaten kan erg verschillend zijn omdat het baren 

van kinderen tegenwoordig langer wordt uitgesteld 

▪ De meeste ouders passen zich goed aan aan kinderen die het huis verlaten. Dit wordt 

beïnvloed door: karakter van de kinderen, huwelijksomstandigheden, financiële 

omstandigheden, andere relaties, … 

▪ Ouderlijke autoriteit verandert of valt weg 

▪ Rol verandert, maar belangrijk dat ouders blijven steun & advies geven aan kinderen 

Culturele verschillen: 

▪ In sommige culturen wordt het vertrek van de kinderen uitgesteld of tegen gehouden 

▪ In andere culturen vertrekken de kinderen heel vroeg 

Hoe meer problemen de oudere kinderen hebben, hoe slechter het welzijn van de ouders. 

Omgekeerd geldt hoe meer succesvol de kinderen zijn, hoe beter het welzijn van de ouders. 

Ouders moeten de schoonzoon of –dochter goedkeuren & er ontstaan problemen wanneer dit niet 

het geval is. Moeders worden aanzien als de ‘kinkeeper’, degene die ervoor zorgt dat de familie 

bijeen komt voor feestjes of dat iedereen elkaar blijft zien. 

10.5.4. Grootouderschap (niet gezien in de les) 

Betekenis van de grootouderschap: de meeste grootouders zien de komst van een kleinkind als zeer 

bevredigend  

▪ Gewaardeerde oudere: gezien worden als een wijs & helpend persoon 

▪ Onsterfelijkheid door afstammelingen: niet 1 maar 2 generaties achterlaten 

▪ Terug betrokken bij het persoonlijk verleden: familiegeschiedenis & waarden kunnen 

doorgeven aan de nieuwe generatie 

▪ Aflaat: plezier hebben met kinderen zonder opvoedende verantwoordelijkheden 

Relatie tussen kleinkind & grootouder: 

▪ Dicht bij elkaar leven is de sterkste voorspeller voor frequent contact 

▪ Een sterke wens om de ontwikkeling van het kleinkind op te volgen, bepaalt de 

betrokkenheid 

▪ De grootmoeder langs moeders kant rapporteert frequenter contact 

▪ De relaties zijn meestal beter tussen kleinkinderen & grootouders van hetzelfde geslacht 

▪ Verschillen in SES, etniciteit & cultuur 

– Hoge inkomens gezinnen: grootouderrol is minder centraal 

– Lage inkomens gezinnen: grootouders voeren essentiële activiteiten 

– In sommige culturen zijn de grootouders actief betrokken bij de opvoeding 
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10.5.5. Kinderen & hun ouder wordende ouders 

Het % middelbare volwassenen met nog levende ouders is ↗ van 10% in 1900 naar 50% vandaag. 

Een hogere levensverwachting betekent dat kinderen & hun ouders langer samen oud worden. 

Kinderen van de middelbare volwassenheid & hun ouder wordende ouders: 

▪ Meer kans dan vroeger om levende ouders te hebben 

▪ Herbeoordelen van relaties met de ouders. De nabijheid ↗ weer met leeftijd ondanks dat 

ouders fysieke beperkingen krijgen 

– Verhuizen dichter bij elkaar of wonen samen 

– Meer bij middelbare ♀ dan bij middelbare ♂, maar het verschil wordt kleiner 

▪ Kinderen voorzien meer hulp aan ouders 

– Financieel, huishouden, zorg 

– Hulp gebaseerd op de eerdere relatie 

Zorgen voor ouder wordende ouders: 

▪ Sandwich generatie: volwassenen met middelbare leeftijd moeten zorgen voor een generatie 

onder hen & een generatie boven hen. Dit % mensen ↗ 

▪ Factoren die de hulp beïnvloeden: 

– Financiën 

– Locatie: ver of dicht bij elkaar wonen 

– Geslacht: dochters nemen meestal meer zorg op voor de ouders dan zonen. ♂ nemen meer 

zorg op van vroege volwassenheid naar midden volwassenheid. Ze hebben dan minder nood 

aan een mannelijke geslachtsrol 

– Cultuur 

▪ Erg stresserend: 

– Gemiddeld 20u/week 

– Begint vaak plots, duur onzeker 

– Werk & kosten ↗ 

– Heeft invloed op de job, soms moet men stoppen met werken 

– Vaker door ♀ 

– Zwaar om getuige te zijn van de aftakeling van de ouders 

– Steun nodig 
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% van middelbaar volwassenen die zorgen voor hun ouders: 

 

De zorg van de ouders overnemen wordt meestal uitgevoerd door ♀. Dit wil niet zeggen dat ♀ 

werkloos zijn. Maar dit verschuift. 

10.5.6. Siblings 

Contact & steun ↘ tijdens de middelbare volwassenheid. Mogelijk omwille van de vereisten van de 

verschillende rollen. 

Ondanks het mindere contact, voelen ze zich toch vaak nauwer verbonden omdat ze toch 

gelijkaardige gebeurtenissen delen (Bv: loslaten & trouwen van kinderen). Wanneer hun ouders 

sterven, beseffen ze dat ze de oudste generatie zijn & dat ze voor elkaar moeten zorgen. 

Maar niet elke relatie tussen siblings wordt beter. Het wordt beïnvloed door de vroegere relatie. 

Goede relaties worden vaak beter & slechte relaties worden vaak slechter. 

Er zijn verschillen tussen zus-zus, broer-broer & broer-zus. Die van zus-zus zijn meestal beter. 

10.5.7. Vriendschap (niet gezien in de les) 

Vaak koppel-gebaseerde relaties. Partners delen vaak dezelfde vrienden. 

Geslachtsverschillen uit de vroege volwassenheid worden verdergezet: 

▪ ♂ minder expressief, meer algemene onderwerpen aan bod laten komen 

▪ ♀ meer goede vriendinnen, heel intieme gesprekken, meer emotionele steun 

Veranderingen: 

▪ Meer vrienden t.o.v. vorige decennia. Mogelijk omdat het vandaag gemakkelijk is om met 

elkaar in contact te blijven via sociale media 

▪ Minder vrienden van midden volwassenheid naar late volwassenheid. Mensen worden meer 

selectief want ze hebben liever kwaliteit dan kwantiteit 

Familiebanden: bescherming tegen ernstig verlies & dreigingen, veiligheid 

Vriendschap: plezier & tevredenheid (♀ iets meer dan ♂) 

Zie vragen p. 553 
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10.6. Beroepsleven 

10.6.1. Algemeen 

Werk blijft een belangrijk aspect van de identiteit & de zelfwaarde tijdens de midden volwassenheid. 

Bepaalde aspecten van de jobprestatie verbeteren. Ze zijn minder afwezig & hebben minder 

ongelukken. Ze helpen collega’s meer & willen de groepsprestatie verbeteren. Omwille van de 

ervaring ligt de productiviteit vaak hoger dan die van jongere collega’s. 

Het % oudere werkende mensen zal dramatisch ↗ gedurende de volgende decennia. Dit gaat 

gepaard met de negatieve stereotypen over ouder worden: foute veronderstellingen, beperkte 

capaciteit om nieuwe dingen te leren, trager beslissingen nemen, verzet tegen veranderingen, … 

10.6.2. Jobtevredenheid 

Jobtevredenheid heeft zowel psychologische als economische significantie. Wanneer mensen niet 

tevreden zijn, resulteert dit in meer afwezigheden, stakingen, … 

Leeftijdsgerelateerde verandering in jobtevredenheid: 

 

De tevredenheid blijft ↘ tot de middelbare leeftijd. Ze bereiken een dieptepunt maar men weet niet 

wat hier de oorzaak van is. Misschien omdat ze tot het besef komen dat ze binnenkort op pensioen 

gaan. Vanaf de middelbare leeftijd is er weer een ↗ door het beter ermee kunnen omgaan. 

Het zijn cijfers van 2001. Vandaag ziet het er beter uit. 

Wat veroorzaakt de ↗ in jobtevredenheid tijdens de midden volwassenheid?: 

▪ Beter kunnen omgaan met moeilijke situaties & breder tijdsperspectief 

▪ Kenmerken van job die het welzijn ten goede komen: betrokken worden bij het maken van 

beslissingen, goede werkbelasting & goede fysieke werkcondities. Oudere mensen hebben 

hier vaker toegang tot 

▪ Oudere mensen hebben minder alternatieve posities waarin ze zich kunnen verplaatsen. 

Hierdoor ↘ de aspiraties (iets graag willen). Wanneer het gat tussen de actuele & mogelijke 

prestatie kleiner wordt, ↗ de betrokkenheid 

Glazen plafond, geen 

opleiding kunnen volgen 

doordat kinderen naar de 

hogeschool/universiteit 

willen gaan. 

Verwachtingen van een job 

aanpassen. 
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Emotioneel engagement t.o.v. de job wordt meestal aanzien als psychologisch gezond, maar het kan 

ook resulteren in burn-out 

▪ Een conditie waarbij LT stress leidt tot mentale uitputting, een gevoel van controleerverlies & 

gevoelens van verminderde vervulling 

▪ Resultaat van langdurige stress op het werk 

– Overload (te veel uitdagingen) 

– Frequent in de zorgsector, omdat er op emotioneel vlak veel verwacht wordt van de wn’s 

– Weinig steun & aanmoediging van de baas 

▪ Gerelateerd aan 

– Mentale uitputting, aandacht, geheugenproblemen 

– Verlies van persoonlijke controle, depressie 

– Lichamelijke ziekte 

– Verminderd gevoel van succes, zwakke prestaties, absenteïsme, ontslag 

▪ Gevolgen: verminderde aandacht & geheugen, depressie, fysieke ziekte, slechte jobprestatie, 

meer afwezigheid door ziekte, … 

▪ Preventie: wg’s kunnen zorgen voor een redelijke werkdruk, kansen creëren, uren stressvol 

werk beperken, sociale steun bieden 

10.6.3. Beroepsontwikkeling 

Beperkingen op de vooruitgang: 

Training Glazen plafond: onzichtbare barrière die 
opklimmen in hiërarchie van bedrijven 

belemmert 

▪ Blijkt minder toegankelijk te zijn voor 
oudere wn’s, maar wanneer dit toch 
mogelijk is blijken oudere mensen er 
minder interesse in te hebben 

▪ Wat beïnvloed de bereidheid om deel te 
nemen aan trainingen? 

– Persoonlijkheid van de wn 

– Werkomgeving: wanneer nieuwe 
taken gegeven worden, is het 
noodzakelijk om training te volgen 
maar oudere mensen krijgen meer 
routine taken 

Hoe komt dit? 

▪ Management bestaat uit vaardigheden 

die aangeleerd moeten worden. ♀ & 
etnische minderheden hebben minder 
toegang tot rolmodellen & een netwerk 
dat hier training aanbiedt 

▪ Het stereotype dat ♀ of etnische 
minderheden niet in staat zijn om een 
hoge functie op te nemen 

▪ Uitdagende & hoger risico-inhoudende 
taken vereisen leiderschap & openen de 
deur naar vorderingen zoals hogerop 
raken, internationale ervaringen, … Deze 

taken worden minder verleend aan ♀ & 
etnische minderheden 

 

  

Burn-out: specifiek type van depressie of eigen ‘ziekte’? 
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Extra grafiek over het glazen plafond: 

 

Dit is typisch voor de middelbare leeftijd. Het glazen plafond wordt sterker ervaren door ♀ & 

zwarten. 

Hoe groot is de kans om een job binnen de management te vinden, naar gelang het aantal jaren 

ervaring. ♀ & zwarten hebben minder kans.  

10.6.4. Veranderen van job 

Beperkt, de meeste mensen blijven dezelfde job uitoefenen tijdens de middelbare volwassenheid. 

Wanneer mensen toch veranderen van job, is het meestal niet drastisch. De verandering is vaak 

gericht op een meer ontspannende carrière: geen moeilijke beslissingen meer maken & minder 

veeleisend.  

De beslissing om te veranderen is moeilijk. Jaren van ervaring, dezelfde vaardigheden, huidige 

inkomen & jobzekerheid moeten afgewogen worden tegenover frustraties & hoop op verbetering. 

Een drastische carrièreverandering betekent vaak een persoonlijke crisis. De mensen hebben dan 

vaak gevoelens van persoonlijke betekenisloosheid. Ze willen ontsnappen van familiale conflicten, 

moeilijke relaties met collega’s & werk dat onplezierig werd. 

10.6.5. Werkloosheid 

Algemeen: 

▪ Wanneer bedrijven moeten herstructureren, hebben volwassenen van middelbare of oude 

leeftijd de meeste kans om ontslagen te worden 

▪ Meer stresserend dan voor jongeren. Ze ervaren meer fysieke & mentale 

gezondheidsproblemen 

▪ Blijven langer werkloos 

▪ Verstoort de generativiteit & herwaardering 

▪ Bereiken zelden vroegere salaris & status (sommigen ook financiële moeilijkheden) 

  

Het glazen plafond 

hangt af van de leeftijd, 

het geslacht & de 

etniciteit 
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Begeleiding: 

▪ Persoonlijke flexibiliteit aanmoedigen 

▪ Invloed negatieve stereotypes laten ↘ 

▪ Financiële planning 

10.6.6. Pensioen plannen (niet gezien in de les) 

Leeftijd pensionering is verlaagd. Maar men moet er zeker van zijn dat men het pensioen financieel 

kan dekken.  

Pensionering is een lang complex proces dat eigenlijk al begint vanaf dat de persoon in de 

middelbare leeftijd er aan denkt. Het is belangrijk om dit goed te plannen omdat 2 voordelen 

verloren gaan die verband houden met werk, inkomen & status. Het kan erg stresserend zijn. 

Voorbereiding: 

▪ Bijna de helft van de mensen doet niet aan voorbereiding of planning van pensionering 

▪ Nochtans: planning leidt tot betere aanpassing aan pensionering & grotere tevredenheid  

▪ Vooral financiële planning is belangrijk (tot 50% inkomensverlies) 

▪ Nadenken over hoe men de tijd gaat vullen: plannen maken voor een actief leven heeft 

groter effect op geluk dan financiële planning. Activiteiten doen heeft een gunstig effect op 

het psychologisch welbevinden (gestructureerde tijd, sociale contacten, zelfwaardering) 

Minder goede planning bij: 

▪ Laagopgeleiden met een laag inkomen (nochtans hebben zij dit het meeste nodig) 

▪ ♀ (proberen die aan te passen aan pensionering echtgenoot) 

Ingrediënten voor een effectieve pensioenplanning: 

▪ Financiën: probeer toch ten laatste 10-15j op voorhand te sparen voor het pensioen 

▪ Fitheid: een goede gezondheid is cruciaal voor het welzijn tijdens het pensioen 

▪ Rolaanpassing: moeilijker voor mensen die hun identiteit verleenden aan hun werk 

▪ Woonplaats: sommige mensen verhuizen met hun pensioen 

▪ Ontspanningsactiviteiten: goed plannen van wat te doen met welke tijd heeft een grote 

impact op het psychologisch welbevinden 

▪ Gezondheidsverzekering 

▪ Wettige zaken (Bv: testament opstellen) 

Zie vragen p. 558 
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11. Late volwassenheid: lichamelijke 
ontwikkeling 

11.1. Algemeen 

Kenmerken van de late volwassenheid: 

▪ Leeftijd van 65j tot aan de dood 

▪ Tegenwoordig ongeveer 2 decennia actieve & gezonde jaren (veel variabiliteit) 

▪ Enorme verbeteringen in mentale & lichamelijke functies mogelijk, zelfs bij 80+ met 

handicaps 

▪ Hoge niveaus van emotionele tevredenheid bij de meerderheid 

Ontwikkelingstaken (Havinghurst/ Erikson): 

▪ Aanpassen aan ↘ lichamelijke kracht & gezondheid 

▪ Aanpassen aan het met pensioen zijn (Bv: minder inkomsten) 

– Contacten met mensen van jouw leeftijd, wonen (beperking) 

▪ Aanpassen aan de dood van de partner (ongeveer rond leeftijd 70j) 

▪ Bereiken van ego-integriteit 

– Dit is een enorme taak: je kan niet zo snel weggaan & als dat wel kan (Bv: ander werk 

zoeken), zal dat je gevoelt niet positief beïnvloeden 

– Tevreden zijn met wat men bereikt heeft 

– Aanpassen aan onvermijdelijke mix van overwinningen & teleurstellingen (i.h.b. liefde & 

relaties) 

Doeleinden: 

▪ Veel variabiliteit (verschillen tussen mensen) ook al lijkt het voor ons dat oudere mensen 

sterk op elkaar lijken & seculaire trends (historische ontwikkeling dat de oudheid veranderd) 

▪ Verandering in het evenwicht tussen winst & achteruitgang naarmate de dood dichterbij 

komt 

▪ Rol van stereotypes (‘ageïsme’): zwak, seniel, ouderen niet langer in staat om te leren 

▪ Plasticiteit 

▪ Lichamelijke & mentale gezondheid hangen nauw samen 

11.2. Levensverwachtingen 

11.2.1. Inleiding 

Functionele leeftijd: actuele competentie & prestatie 

▪ Jong-ouderen: lijken ‘jong’ voor hun leeftijd, niet zozeer op vlak van het uiterlijk, maar 

lichamelijke constitutie & gezondheid 

▪ Oud-ouderen: zien er lichamelijk zwak uit & vertonen tekenen van achteruitgang 
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▪ Functioneel onderscheid: 

– Interindividuele verschillen in de snelheid van biologische veroudering 

– De werkelijke competentie & performantie moeten niet noodzakelijk ‘passen’ bij de 

chronologische leeftijd 

– Geen biologische indicator op zich kan de snelheid van veroudering voorspellen. Er kan ook 

een genetische factor meespelen 

Belangrijke concepten rond verouderen: 

Gemiddelde levensverwachting Het aantal jaren dat een individu van een bepaald cohort kan 
verwachten te leven. Het hangt af van het jaar waarin je 
geboren bent. De levensverwachting is een gemiddelde & kan 
niet berekend worden voor 1 persoon. Het is dus geen 
individueel kenmerk! 

Gezonde levensverwachting Aantal vitale, gezonde jaren zonder chronische ziekte of 
beperkingen dat een individu van een bepaald cohort kan 
verwachten te leven.  

Mensen leven langer maar willen we dit ook? We willen de 
periodes zonder ziektes of beperkingen verlengen. 

Maximale levensduur Genetische grens aan de levensduur voor een individu zonder 
externe risicofactoren. 

De genetische grens kan niet overschreden worden. 
 

Gemiddelde levensverwachting als functie van de leeftijd (Nederland): 

Minstens 1 vraag op het examen hierover! 

 

▪ Niet lineair omdat de cohort/ steekproef wijzigt → levensverwachting verandert & ↗ dan 

▪ Als het cohort ouder wordt, wordt de levensverwachting minder 

▪ Vroeger: de levensverwachting bij de geboorte is slechts 50j. Betekent dit dat er vroeger 

geen mensen ouder dan 50j werden? Nee, de levensverwachting is het gemiddelde 

▪ De gemiddelde levensverwachting is in de voorbije 120j met meer dan 30j ↗. Het meeste 

hiervan in de laatste 30j 

4 cohorten  

(geboren in…) 
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▪ 1850: de levensverwachting van pasgeborene is lager dan bij 2-3 jarigen (bocht). Hoe kan dit? 

De levensverwachting is een gemiddelde & de sterftes bij de geboortes worden hier dus ook 

mee bijgerekend. Dus de levensverwachting ↗, ook al wordt het cohort ouder 

▪ De levensverwachting is niet lineair, maar er is op het einde een versnelling. Als iedereen 

dezelfde leeftijd bereikt van 110j, zou er wel een lineaire ↗ zijn. Maar dit is in de realiteit 

niet het geval. Waarom begint er een versnelling? De mensen met een goede gezondheid & 

verzorging, nemen op het einde van de staart de overhand & hun levensverwachting is 

groter. Het is een selectie van mensen die een betere levensverwachting hebben 

Toename in de gemiddelde levensverwachting van pasgeborenen (België): 

 

▪ De gemiddelde leeftijd tussen 1880 & 2010 is met 35j ↗ 

▪ De levensverwachting is hoger bij ♀ dan bij ♂. ♀ zijn weerstandiger 

– Y chromosoom is korter (weerstand) 

– Levensstijl 

– Risicogedrag 

▪ Levensomstandigheden spelen ook een grote rol 

Details van de levensverwachting in België: 

▪ De levensverwachting bij de geboorte in België bedroeg in 2014 83,50j voor ♀ & 78,56j voor 

♂ 

▪ Vergeleken met 2013 ↗ de levensverwachting bij de geboorte met 0,6j 

▪ De kloof in de levensverwachting tussen ♂ & ♀ blijft lichtjes ↘ 

▪ In Vlaanderen (81,97j) lag de levensverwachting hoger dan in Brussel (80,92j) & in Wallonië 

(79,48j) 

▪ De evolutie was ook het sterkst in Vlaanderen, met een ↗ van meer dan een half jaar (0,67j) 

  

Cohort & 

geslacht bepaald 

de levens-

verwachting 
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↗ in de gemiddelde levensverwachting van pasgeborenen (Japan): 

 

11.2.2. Verschillen in de levensverwachting 

Geslachtsverschillen: 

▪ Verhouding ♀/♂: ♀ kunnen uitkijken naar 2-7j langer leven 

– 65-69 jarigen: 111/100 

– > 85 jarigen: 160/100 

▪ Genetische & omgevingsoorzaak: Beschermende waarde van het X-chromosoom. ♂ hebben 

dit niet, waardoor ze kwetsbaarder zijn 

▪ Kloof ↘: ♂ profiteren meer van medische vooruitgang, omdat ze kwetsbaarder zijn voor 

bepaalde ziekten 

▪ Kloof ↘ eveneens met de leeftijd: cross-over 

Etniciteit: levensverwachting cross-over 

▪ Levensverwachting Afrikaanse < blanke Amerikanen tot leeftijd 75j (factor: hoeveel geld heb 

je) 

▪ Lagere SES, hoger risico op ‘ongevallen’ 

▪ Cross-over omstreeks de leeftijd van 85j 
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De levensverwachting ‘cross-over’: 

 

▪ Verklaring: alleen de biologisch sterkste ♂/ zwarten bereiken een hoge leeftijd 

▪ Bij oudere leeftijd is het verschil tussen ♂ & ♀ bijna verdwenen 

▪ Bij oudere leeftijd is ook de levensverwachting van zwarten beter dan blanken 

▪ De mensen met een korte levensverwachting in de 1ste grafiek zullen geen deel meer 

uitmaken van de 2de grafiek. Je mag dus niet zomaar de 1ste grafiek gebruiken & 10 jaar 

aftrekken om tot de levensverwachting 85-jarigen te komen 

▪ Het cohort van oudere mensen bestaat voornamelijk uit ♀, maar de ♂ die er toch nog 

bijzitten zijn heel fit. Daarom verandert de verhouding t.o.v. 75-jarigen 

De gemiddelde levensverwachting: 

▪ Het aantal jaren dat een individu van een bepaald cohort kan verwachten te leven (schatting, 

statistiek concept) 

▪ ↗ in de 20ste eeuw (100j geleden) is uitzonderlijk, ↗ in de voorbije 5 000 jaren in minder in 

vergelijking met 100j geleden 

▪ ↘ in kindersterfte 

▪ Veranderingen in mortaliteit volwassenen (dus ↗ door): 

– ↘ in hartziektes & in risicofactoren (Bv: roken, hoge bloeddruk) 

– Betere voeding, hygiëne, rioolbuizen & reinigen van het afvalwater, veiligheid voertuigen 

– Medische behandelingen & technologie 

  

Niet lineair 

omdat de 

steekproef 

verandert met 

de leeftijd 
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↗ in de levensverwachting over de wereld heen: 

 

▪ De levensverwachting is enkel ↗ in de laatste 50-60 jaren & dit enkel in landen die beter 

ontwikkeld zijn 

▪ Mensen leven langer 

Gezonde levensverwachting: 

▪ Kwantiteit van het leven* (aantal jaren) vs. kwaliteit van het leven (genieten van een gezond 

leven) 

* door een grotere levensverwachting, duurt de morbiditeit (periode van ziekte voor het sterven) 

langer 

▪ Aantal vitale, gezonde jaren zonder chronische ziekte of handicaps dat een individu van een 

bepaald cohort kan verwachten te leven 

▪ Is afhankelijk van het gezondheidsbeleid in een land, culturele eetgewoontes 

 

  

▪ Fases van morbiditeit: laatste jaren voor 

sterfte. Mensen willen niet dat de 

laatste jaren langer duren, maar ze 

willen een algemeen gezonder leven. 

Niet elk jaar dat erbij komt is een 

gezond jaar 

▪ Het is onmogelijk om de positie van elk 

land te verklaren 
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De uitgaven voor gezondheid & wie betaalt (niet op het examen): 

 

▪ In Amerika moet het meeste privé betaald worden 

▪ In India is heel weinig geld beschikbaar 

▪ Uitgaven in % BNP opgesplitst naar particuliere & maatschappelijke kosten (2009) 

▪ Rijkere landen besteden meer aan de gezondheidszorg 

▪ Privé kosten vallen niet weg, ook al is er gezondheidszorg 

Erfelijkheid: 

▪ Je erft geen jaren, maar je erft risicofactoren 

▪ Identieke tweelingen sterven binnen 3j van elkaar. Dizygote tweelingen of brussen sterven 

meer dan 6j van elkaar 

▪ ‘Lang leven’ zit in de familie: als beide ouders ouder dan 70j zijn geworden, is er kans dat 

kinderen 90+ worden 2x zo groot als in de normale populatie. Maar dit is niet echt correct 

meer, want de meeste mensen vandaag worden ouder dan 70j 

▪ De invloed van genetische risicofactoren ↘ op oude leeftijd (75+) & levensomstandigheden 

worden belangrijker. Als je een bepaald risicofactor (Bv: hoge bloeddruk) erft van je moeder 

of vader, is er een gevoelige periode van 55 tot 70j. Als je op je 70j de problemen niet hebt, 

heb je het niet overgeërfd 

Omgevingsfactoren: 

▪ Gezonde voeding, normaal gewicht 

▪ Beweging 

▪ Laag middelengebruik 

▪ Optimisme, weinig stress 

▪ Onafhankelijkheid in het denken 

▪ Sociale steun, betrokkenheid in de gemeenschap 

▪ Blijven leren 

  

Hangt heel sterk af van de 

psychosociale factoren 
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11.2.3. De levensverwachting in de late volwassenheid (niet gezien in les) 

De proportie oudere volwassenen ↗. De sterkt stijgende groep zijn de 85-plussers.  

De levensverwachting is groter voor ♀ dan voor ♂. De groep 65-69 jarigen bestaat uit 117 ♀ voor elke 

100 ♂. Voor mensen van 85 jaar ↗ dit naar 210 ♀. Hoe ouder men wordt, hoe kleiner het verschil 

tussen ♂ & ♀. 

11.2.4. De maximale levensspanne 

Maximale levensspanne: de biologische limiet van het leven (in jaren), corresponderend met de 

leeftijd waarop de oudst bekende persoon overleven is 

Maximale levensduur: 

▪ Oudste individu (♀) gestorven op 122-jarige leeftijd 

▪ Is er een genetische grens voor de levensduur voor een individu zonder externe 

risicofactoren? 

▪ Aantal 100-jarigen is de laatste 40j vertienvoudigd, 53 000 in VS (< 1%) 

▪ ♀ 5x zo vaak als ♂ 

▪ 60-70% lichamelijke of mentale beperking die een eeuweling is 

▪ Normaal bereik 85-90j sterkste stijgingen door ↘ risico’s op jonge leeftijd & toegang tot de 

gezondheidsverzorging 

 

Sommige wetenschappers geloven dat 122 jaar dicht bij het maximum ligt. 85-90j is wat de meeste 

mensen verwachten. De verschillen in de gemiddelde levensverwachtingen zijn het gevolg van 

afnemende gezondheid in de 20er-30-jaren. 

De kansen van honderdjarigen zijn erg laag & blijven zo. 

Het leven van honderdjarigen (eeuwelingen) – p 566-567 Lifespan vista box: 

▪ Meestal uit families met lange levensduur 

▪ Geen (of laat) leeftijdsgerelateerde ziektes 

▪ Weinig druggebruik 

▪ Kindergeboorte op latere leeftijd (na leeftijd 40j) 

▪ Lang, gelukkig huwelijk (25% ♂ getrouwd) 

Het is niet zo dat er plots 

mensen 100j bereiken want 

vroeger waren er ook al 

dergelijke gevallen. Maar het is 

opvallend dat er meer mensen 

100j worden. 
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▪ Optimisme (loslaten) 

▪ Betrokkenheid in de gemeenschap 

▪ Openheid, emotionele stabiliteit & laag stressniveau 

▪ Levenslange fysieke activiteit 

▪ Moet de levensduur zo lang mogelijk verlengd worden? (waardigheid) 

11.3. Fysieke veranderingen 

11.3.1. De levenskwaliteit van ouderen bekijken via 

Activiteiten van dagelijks leven (ADLS) Instrumentele activiteiten van dagelijks leven 
(IADLS) 

▪ Fundamentele zelfverzorgingstaken 
(basisbehoeften) 

▪ Baden, aankleden, naar & uit bed of 
zetel gaan, eten, veters knopen 

▪ 9% heeft er problemen mee rond 75j 

▪ Uitvoeren van alledaagse taken die ook 
wat cognitieve bekwaamheid vereisen 

▪ Boodschappen doen, koken, 
huishouden, geld afhalen aan de 
automaat, … 

▪ 17% heeft er problemen mee rond 75j 

De meeste 65+ leven zelfstandig & blijven productief! 

11.3.2. Het zenuwstelsel 

Ten minste 1 examenvraag hierover 

Het ouder worden van het centrale zenuwstelsel heeft invloed op verschillende complexe 

activiteiten. 

5-10% verlies van het hersengewicht tot 80j (versnelt na 60j) 

▪ Verlies van neuronen, gliacellen → grijze massa 

▪ Neuro-chemische veranderingen, grotere ventrikels → tussen grijze & witte massa 

(myelinisine) 

 

Snelheid van verlies van neuronen verschilt t.o.v. verschillende gebieden: het begint bij de gebieden 

die het meeste tijd vragen om te rijpen 

▪ Frontale lobben & corpus callosum hebben een snellere achteruitgang dan pariëtale & 

temporale lobben (liggen achteraan in de hersenen) 

▪ Bijna geen verandering in occipitale lobben 

▪ 25% verlies in het cerebellum (Bv: evenwicht, visueel motorische coördinatie) 

▪ Grote individuele verschillen & is geassocieerd met het cognitief functioneren 

Frontale: bewegingen aansturen, 

geheugen, aandacht, taal, 

impulscontrole, sociaal gedrag 

Corpus callosum (hersenbalk): 

uitwisselen van info tussen de 2 

hersenhelften 

Temporale: verwerken auditieve + taal + 

verbale geheugen 

Pariëtale: integreren zintuigelijke info + 

ruimtelijk denken 

Occipitale: verwerken visuele info 
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Het brein kan gedeeltelijk compenseren: gezien de snelle achteruitgang kunnen mensen toch nog 

goed functioneren 

▪ Nieuwe vezels & verbindingen (nieuwe hersenen inschakelen ter compensatie) 

▪ Neuronale rekrutering (nieuwe neuronen) 

Autonoom zenuwstelsel wordt ook minder efficiënt: 

▪ Regulatie van de lichaams°C 

▪ Meer vrijgave van stresshormoon 

11.3.3. Sensorisch systeem 

A. ALGEMEEN 

Visuele & auditieve handicaps bij ouderen: 

 

▪ Er is een sterke ↗ vanaf 65j 

▪ De ♀ zijn meer kwetsbaar voor visuele handicaps & ♂ zijn meer kwetsbaar voor auditieve 

handicaps 

B. ZICHT & GEHOOR 

Zicht: 

Presbyopie Zie vorige pagina 

Slechter zien:  

Verminderde kleur-, diepte- 
& donker-perceptie 

▪ Veroorzaakt door minder licht dat de retina bereikt + door 
celverlies in de retina & optische zenuw 

▪ Diepteperceptie: moeilijk beelden van de 2 ogen kunnen 
samenvoegen 

Cataract  

Troebele gebieden in de lens 

▪ 25% van de 70-jarigen & 50% van de 80-jarigen 

▪ Risicofactoren: biologische veroudering, erfelijkheid, blootstelling 
aan de zon, roken, alcohol & bepaalde ziekten 

▪ Oplossing: lens vervangen door een artificiële lens implantatie 
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Maculaire achteruitgang  

Kapot gaan van de 
fotoreceptoren in de fovea 

▪ Gevolg: centrale zicht is wazig & gradueel verlies van het zicht 

▪ Meest voorkomende oorzaak bij blinde mensen 

▪ 10% van de 65-74 jarigen & 30% van de 75-85 jarigen hebben 
symptomen 

▪ Oplossing: laseroperatie (wanneer het probleem snel vastgesteld 
wordt) 

▪ Risicofactoren: erfelijkheid, roken, obesitas, atherosclerosis 
 

Gehoor: 

▪ Mogelijke oorzaken gehoorproblemen 

– Verminderde bloedtoevoer 

– Natuurlijke celdood 

– Stijfheid van membranen (Bv: trommelvlies) 

▪ ↘ begint bij hoge frequenties, lage stem is beter te verstaan 

▪ Sociale isolatie (gesprek niet kunnen volgen) & eenzaamheid 

▪ Auditieve hulpmiddelen (training, gebaren & gezichtsexpressie) 

Zowel gehoor als zicht: 

▪ ↘ in zelfvertrouwen (self-efficacy) 

▪ Alledaagse activiteiten (Bv: autorijden) & invulling van de vrije tijd moeten aangepast worden 

(Bv: niet meer ’s nachts met de auto rijden), maar ze willen het vaak niet toegeven 

▪ Risico op eenzaamheid 

C. SMAAK, GEUR & TASTZIN 

Smaak & geur: 

▪ Verminderde gevoeligheid na 60j 

▪ Aantal smaakpapillen verandert niet 

▪ Waarschijnlijk meer effecten van roken, omgevingsvervuilers, medicatie, kunstgebit dan 

ouder worden 

▪ Voeding aanpassen 

▪ Verminderde reukzin kan gevaarlijk zijn: bedorven eten, gasgeur of rook 

Tastzin: 

▪ ↘ bij vrijwel alle volwassenen na leeftijd 70j 

▪ Diabetes (obesitas) als een factor 

▪ Mogelijke beperkingen voor alledaagse activiteiten & vrije tijd 

▪ Wanneer meer ervaring met tastzin, zal later minder problemen opleveren 

11.3.4. Cardiovasculair- & ademhalingssysteem 

Cardiovasculair systeem: 

▪ Hartspier wordt meer rigide & sommige cellen sterven terwijl andere groter worden. Dit leidt 

tot verdikking van de muren van het hart. Het hart wordt minder responsief op signalen 

▪ Het hart pompt minder krachtig, tragere hartslag, bloedstroom trager 
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Ademhaling: 

▪ Vitale longcapaciteit ↘ met de helft 

▪ Minder bloed naar het weefsel 

▪ Ademritme, meer buiten adem bij beweging 

Risicofactoren voor beide: 

▪ Levenslang roken 

▪ Te veel vet 

▪ Blootstelling aan verontreinigende stoffen 

11.3.5. Immuunsysteem 

▪ Effectiviteit ↘, maar competentie ook 

▪ Meer auto-immune stoornissen (gewrichtsreuma & diabetes) 

▪ Stress ondermijnt de immuunreactie & op oudere leeftijd: meer stresshormonen → belang 

van coping 

11.3.6. Slaap 

Slaapproblemen: 

▪ Zelfde behoefte als jongere volwassenen (7 uren) MAAR: 

▪ Meer in- & doorslaapmoeilijkheden 

▪ Slapeloosheid bij bijna 50% van de ouderen voor minstens enkele nachten/maand 

▪ Slaapapneu (ademhaling stopt gedurende 10s) 

Oorzaken: 

▪ Overgewicht 

▪ Hersenveranderingen & niveau stresshormonen 

▪ Vergroting van de prostaat (laseroperatie) – oudere ♂ worden wakker omdat ze naar het 

toilet moeten 

Hulpmiddelen: 

▪ Beweging helpt, medicatie niet (gebruik van slaappillen is enorm ↗) 

▪ Weten dat slapeloosheid ‘normaal’ is helpt 

Een weetje: 

▪ Slaap inhalen kan niet, het kan niet gecompenseerd worden door een dutje (maar kan geen 

kwaad) 

11.3.7. Fysieke verschijning & mobiliteit (niet gezien in de les) 

Veranderingen in het uiterlijk: 

▪ Huid wordt dunner, ruwer, verrimpeld, vlekkerig, adertjes zichtbaar 

– Risicofactoren: blootstelling aan de zon, alcoholgebruik, roken, psychologische stress 

▪ Oren, neus, tanden & haar veranderen 

▪ Verlies van lengte (inkrimpen van weefsel in de ruggengraat) & gewicht na 60j  
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Verminderde mobiliteit omwille van: 

▪ Spiersterkte ↘ 

– 10-20% tussen 60-70j 

– 30-50% tussen 70-80j 

▪ Botsterkte ↘ 

▪ Minder kracht & flexibiliteit van de gewrichten & pezen (wandelen, heupbeweging) 

11.3.8. Aanpassing aan fysieke veranderingen (niet gezien in de les) 

Subjectieve vs. lichamelijke veroudering: 

Subjectieve leeftijd Mensen voelen zich jonger dan de actuele leeftijd 

▪ 75-jarigen voelen zich gemiddeld 15j jonger 

▪ Gevolgen: meer tevreden met het ouder worden, betere mentale 
gezondheid & beter psychologisch welzijn 

Fysieke leeftijd Mensen willen jonger zijn dan de actuele leeftijd 

→ minder belang hechten aan het uiterlijke dan aan het behoud van functies 

Effectieve copingstrategieën: 

▪ Preventie 

▪ Gevoel van controle 

▪ Probleem georiënteerde coping 

Ondersteunende technologie: apparaten die mensen met beperkingen in staat stelt om hun 

functioneren te verbeteren (Bv: pc’s, gsm met grote knoppen of spraakbediening, ‘smart homes’, CA 

medicatiedozen, …) 

▪ Verminderd de nood aan een persoonlijke verzorger 

▪ Persoon-omgeving passing (woning): een goede afstemming tussen de persoon & zijn 

omgeving ↗ het psychologisch welzijn 

Stereotypes rond het ouder worden: 

▪ Veroudering als ‘onvermijdelijke achteruitgang van alle functies’ 

▪ Bedreiging door stereotypes (stereotype threat) 

▪  Zich nuttig voelen voor anderen 

▪ Het gevoel hebben dat jouw aanwezigheid & inbreng wordt gewaardeerd 

▪ Trots zijn op de leeftijd 

▪ Positieve zelfperceptie correleert met de levensverwachting 

– 7% voelt zich altijd onnuttig, 34% voelt zich soms onnuttig 

– Grotere risico’s op beperkingen of overlijden op KT 

Zie vragen p. 575 
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11.4. Gezondheid, fitheid & handicaps 

11.4.1. Algemeen 

Oudere volwassenen zijn over het algemeen optimistisch over hun gezondheid (want ze vergelijken 

zich met leeftijdsgenoten). Ze hebben een sterk gevoel van self-efficacy, evenveel als 

jongvolwassenen & meer dan volwassenen van de middelbare leeftijd.  

Verbeteringen mogelijk bij 12-20% van de ouderen, zelfs met een handicap. 

Oude mensen met een lage SES gaan minder snel medische hulp zoeken dan oude mensen met een 

hogere SES. De voornaamste reden hiervoor is de kost. Daarnaast hebben ze minder het gevoel dat 

ze controle hebben over hun gezondheid & twijfelen erg aan de effectiviteit van behandelingen. 

♂ zijn meer vatbaar voor fatale ziektes (je kan er niet meer van herstellen). ♀ > 85j hebben vaker 

handicaps dan ♂, omdat enkel de sterke ♂ deze leeftijd bereiken. ♂ sterven & ♀ blijven leven met 

beperkingen. ♂ plegen hierdoor meer zelfmoord dan ♀.  

Lichamelijke & mentale gezondheid hangen nauw samen. Dit betekent niet dat gezonde mensen 

intelligenter of vriendelijker zijn. Het betekent dat iedereen op late volwassenheid voortdurend 

geconfronteerd wordt met lichamelijke uitdagingen.  

Factoren die een rol spelen voor een goede gezondheid & veroudering: 

▪ Optimisme 

▪ Self-efficacy 

▪ SES 

▪ Voeding 

▪ Beweging 

▪ Seks 

Risico voor handicaps in de late volwassenheid: 

 

▪ Er zijn 3 risicofactoren waar in de gezondheidszorg vaak over gesproken wordt: roken, 

obesitas & weinig beweging. Laag = geen, medium = 1, hoog = 2 of 3 

▪ Het risico ↗ sowieso met de leeftijd, maar het risico ↗ sneller voor mensen met alle 3 de 

risicofactoren 

“Hoe groot is het risico 

om een beperking te 

ontwikkelen?” 
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▪ Lichaam compensatorische mechanismen kunnen maar een tijdje tegen werken. Op oudere 

leeftijd wordt het moeilijker om de lichamelijke veroudering & slijtage tegen te gaan 

Compressie van morbiditeit: wanneer de levensverwachting ↗, willen we dat de periode van 

verminderde kracht voor de dood ↘. Verminderen van een periode van beperking, sterk gedaalde 

functies & kwaal. De duur van de morbiditeitsperiode hangt weer af van die 3 risicofactoren. 

▪ Optreden van handicaps in de laag-risicogroep 5 jaren later dan medium & 8 jaren later dan 

in de hoog-risicogroep 

▪ Onafhankelijk van de SES (steekproef alumni) 

▪ Finaliteit van de gezondheidszorg 

11.4.2. Voeding & beweging (niet gezien in de les) 

Behoefte aan extra voedingsstoffen: 

▪ Bescherming van de beenderen door calcium & vitamine D, beschermen van het 

immuunsysteem door vitamine A, C & E + voorkomen van vrije radicalen 

▪ 10-25% ouderen heeft voedingstekorten (Bv: calcium, vitamine D) 

▪ Kauwen, vertering: verouderd spijsverteringssysteem neemt relevante voedingsstoffen 

minder goed op 

Eetproblemen: 

▪ Appetijt, smaakveranderingen 

▪ Verminderde mobiliteit: boodschappen doen & koken 

Supplementen van vitaminen & mineralen + veranderingen van dieet kunnen helpen. 

Beweging blijft een goede interventie. Oude mensen die nog beginnen met een uithoudingstraining 

vertonen winsten in vitale capaciteiten. En gewicht-dragende oefeningen promoten de spieren in 

grootte & kracht + de bloedtoevoer naar de spieren. Dit resulteert in: sneller wandelen, beter 

evenwicht, alledaagse activiteiten (Bv: boodschappen kunnen dragen, kleinkind opheffen). 

Beweging zorgt ook voor een betere bloedcirculatie naar de hersenen. Hersenscans van fitte oude 

mensen vertonen minder weefselverlies. 

Het is nooit te laat om te beginnen sporten of bewegen. Oude mensen denken vaak dat ze het 

rustiger aan moeten doen & geloven dat beweging schade kan aanrichten. Actieve senioren kunnen 

als rolmodel & bron van aanmoediging dienen. 

11.4.3. Seksualiteit (niet gezien in de les) 

Seks blijft belangrijk:  

▪ ↘ in frequenties (vooral bij ♀, omwille van beschikbaarheid mannelijke partners) 

▪ Getrouwde koppels: regelmatige, goede seks 

▪ Continuïteit met eerder seksleven: goede seks in het verleden, voorspelt seks in de toekomst 

Genieten van andere seksuele activiteiten dan gemeenschap. Er is meer aan seksualiteit dan seks 

zelf: nabijheid, geliefd worden, gezelschap & vriendschap 
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Factoren die seksuele activiteiten verminderen: 

▪ Roken, drank, medicatie 

▪ Erectieproblemen: ♂ stoppen soms met alle seksuele activiteiten bij problemen 

 

11.4.4. Fysieke onbekwaamheden – primaire & secundaire veroudering 

A. ALGEMEEN 

LET OP: dat sommige lichamelijke & mentale handicaps & beperkingen gerelateerd zijn aan de 

leeftijd (Bv: sommige ziekten worden frequenter met de leeftijd), betekent niet dat deze veroorzaakt 

worden door de leeftijd. 

Primaire (biologische) Secundaire 

▪ Genetisch gestuurde achteruitgang 

▪ Treffen van alle leden van een soort 
(vroeg of laat) 

▪ Treden zelfs op bij goede gezondheid 

▪ Bv: afsterven van neuronen 

▪ Bv: dunner wordende haren, rimpels, 
immuunsysteem 

▪ Achteruitgang wegens erfelijkheid & 
omgeving 

▪ Treffen slechts bepaalde individuen: 
dragen bij tot broosheid (frailty) 

▪ Ziektes & beperkingen 

– Artritis 

– Diabetes 

– Kwetsuren (Bv: valpartij) 

– Mentale handicaps 
 

→ broosheid: verzwakt het functioneren van verschillende organen & systemen resulterend in 

symptomen die interfereren met de alledaagse competenties (Bv: onbedoeld gewichtsverlies, 

zwakkere spieren, trager wandelen, minder fysieke activiteit, uitputting). Oudere mensen worden 

hierdoor kwetsbaarder voor infecties, extreem koud/warm weer of kwetsuren. 
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Doodsoorzaken in de late volwassenheid: 

 

B. ARTRITIS (JICHT OF GEWRICHTSONTSTEKING) 

↗ bij hogere leeftijden. 

Bij 45% van de ♂ ouder dan 65j. Meestal met handicaps als gevolg van artritis. Lichte ↗ bij hogere 

leeftijden. Hogere incidentie bij ♀ (52% van 65-84 jarigen, 70% van 85+).  

Is gerelateerd aan de BMI bij volwassenen: 16,3% normaal, 20,3% overgewicht, 28,9% obese. Kan 

ook veroorzaakt worden door lichamelijke activiteit. Er speelt ook een erfelijke factor mee. 

Er zijn twee types artritis: 

Osteoartritis (meest voorkomend) 

Ontstoken, pijnlijke, stijve/gezwollen gewrichten & 
spieren 

Reumatische artritis 

Auto-immune (zoals aids) reactie die leidt tot 
inflammatie van het bindweefsel (membranen die de 
gewrichten omhullen) 

▪ Verslechterd kraakbeen bij frequent 
gebruikte gewrichten 

▪ Abnormale druk op de gewrichten 
omwille van obesitas 

▪ Meerderheid tonen bepaalde vorm 
(sterke individuele verschillen) 

▪ Meest voorkomende oorzaak van 
mobiliteitsproblemen & van heup/knie 
vervanging 

▪ Treft het hele lichaam 

▪ Overmatige groei van het kraakbeen 

▪ Algemene stijfheid, inflammatie & pijn, 
ernstig verlies van de mobiliteit 

▪ ↗ na de menopauze, redenen onbekend 

▪ 0,5-1% van de oudere mensen 

 

C. OUDERDOMSDIABETES (DIABETES TYPE 2) 

Concentratie van glucose in het bloed wordt geregeld door insuline, maar deze werkt niet meer. 

Diabetes is de slechte regeling wegens onderproductie van insuline (alvleesklier) of receptor-schade 

(minder insulineopname door cellen). 

Incidentie 10-30%, verdubbelt van midden- tot late volwassenheid. 

Genetische vormen bestaan, maar tegenwoordig hoofdzakelijk gevolg van inactiviteit & obesitas → 

heeft met eten & beweging te maken 

Mannen zijn 

kwetsbaarder voor 

kanker 
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Gevolgen: 

▪ Hoger risico op beroerte & hartaanval, schade aan de ogen, nieren & zenuwen 

▪ Verhoogt risico op valpartijen 

Behandeling: 

▪ Veranderingen in de levensstijl (gecontroleerd dieet, regelmatig bewegen & gewichtsverlies) 

▪ Medicatie 

D. ONOPZETTELIJKE VERWONDINGEN – ONGEVALLEN 

Algemeen: 

▪ Men voldoen vaak niet aan de vaardigheden een auto te besturen 

Ongevallen met motorvoertuigen: 

▪ Hogere cijfers van ongevallen dan bij elke andere groep (rekening houdend met het aantal 

km dat ze effectief rijden), met uitzondering van de jongvolwassenen onder de 25j 

▪ Hogere cijfers voor ♂ dan voor ♀ 

▪ Zicht, reactietijd, aandacht, stijve nek 

▪ Niet vaak ongelukken door overdreven snelheid, maar door minder goed verkeersborden 

kunnen zien, ondoordachte manoeuvres maken, verkeerde inschattingen maken, … 

Verplichte rijtest (of herhaling) voor de ouderen. Voor of tegen? 

▪ Minder vaak rijden of stoppen met rijden 

▪ Toegepaste designs voor auto’s, kruispunten, verkeerstekens 

Hoe vaak zijn mensen van een bepaalde leeftijdsgroep als autobestuurder betrokken bij een 

ongeval? 

 

85-plussers maken de minste kans om betrokken te zijn bij een auto-ongeval, maar het is ook de 

kleinste groep + oudere mensen rijden niet ver & niet veel met de auto. 
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Verkeersovertredingen & ongelukken (gerelateerd aan hoeveel je rijdt) 

 

Valpartijen: 

▪ Ongeveer 30% van de 65+ & 40% van de 80+ ervaart een onvrijwillige valpartij per jaar 

▪ Achteruitgang in gehoor, gezicht, spiersterkte, cognitief functioneren & mobiliteit beperken 

het evenwicht + verhogen het risico op vallen 

▪ Omwille van verzwakte botten, vaak een gebroken heup (20x ↗ bij 65-80j) 

▪ De meeste valpartijen gebeuren in de vertrouwde omgeving 

Gevolgen & preventie valpartijen: 

▪ 50% slaagt er na een heupbreuk niet meer in om te wandelen zonder hulp 

▪ Vallen & angst voor vallen beperken de sociale activiteit 

▪ Sporten & oefenen 

▪ Wandelstok of loophulp gebruiken 

11.4.5. Mentale onbekwaamheden 

A. DEMENTIE 

Dementie: reeks stoornissen die bijna steeds op late leeftijd optreden. Beperkingen in denken & 

gedrag die het dagdagelijks leven verstoren. Verzwakking van de geest. 

Er zijn 3 grote types dementie: 

▪ Ziekte van Parkinson 

▪ Ziekte van Alzheimer 

▪ Cerebrovasculaire dementie (gevolg van een beroerte) 

 

Ouderen zijn een even 

groot risico dan de 

jongeren (16-20j) 
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Verkeerde diagnose & omkeerbare dementie: 

▪ Depressie: dit is niet alleen een emotionele stoornis, maar heeft ook veel gevolgen voor de 

cognitieve functies & 1 daarvan lijkt op dementie 

▪ Neveneffecten van medicatie: mensen nemen zoveel medicatie, omdat ze geloven dat het 

alles kan oplossen. Deze neveneffecten kunnen leiden tot dementie (omkeerbare dementie) 

Prevalentie van dementie: 

▪ 2-3% van de mensen tussen 65-69j, verdubbeling elke 5-6 jaar 

▪ 22% van de 85-89j; meer dan 50% van de 90+ 

▪ Na de leeftijd van 80j meer ♀ dan ♂ 

▪ Gelijkaardige cijfers in verschillende culturen 

 

▪ De prevalentie ↗ met de leeftijd 

▪ In het snelst groeiende deel van de populatie komt het meest dementie voor 

B. ALZHEIMER 

Alzheimer: verslechtering van de structurele & chemische brein. Het is geassocieerd met gradueel 

verlies van de verschillende aspecten van het denken & het gedrag. 

Prevalentie: 

▪ Meest voorkomende vorm van dementie (60%) 

▪ Prevalentie & % ↗ met de leeftijd 

▪ 8-10% van de 65+ kampen met de ziekte 

▪ 5,2 miljoen Amerikanen > 150 000 Belgen. In 2030 verwacht men 7,7 miljoen in de VS 
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Vroege symptomen: 

▪ Vroegste symptomen: ernstige geheugenproblemen (vanaf 40 jaar gaat het geheugen 

achteruit, je kan dit trainen). Zowel het KT- als LT geheugen 

– Namen 

– Gegevens 

– Afspraken 

– Vertrouwde reisroutes 

– Oven in de keuken 

Het verloop: 

Vroege verloop Latere verloop 

▪ Recente herinneringen (eerst) 

▪ Ernstige desoriëntatie (tijd, datum, 
plaats) 

▪ Verlies van verre herinneringen 

▪ Depressie 

– Langdurige depressie kan ook tot 
symptomen van Alzheimer leiden. 
Daarom is het heel moeilijk om hier 
een onderscheid in diagnose te 
maken. Je vindt weinig ouderen 
met alzheimer die niet depressief 
zijn 

▪ Persoonlijkheidsveranderingen, 
versterkte depressie 

▪ Verlies van complexe & doelgerichte 
bewegingen, spraakproductie 

▪ Verlies van bekwaamheid om 
vertrouwde objecten te herkennen 

▪ Vatbaar voor besmettingen 

 

▪ Levensverwachting 70 jarige ♂: 4,5j 

▪ Levensverwachting 70 jarige ♀: 8j 

▪ Variatie van 1-20j (het kan dus zo lang duren) 

Diagnose: 

▪ D.m.v. uitsluiting van alternatieve ziektes (er bestaat dus geen echte indicator die zegt dat er 

sprake is van Alzheimer) 

– Medisch examen (Bv: welke pillen nemen ze allemaal?) 

– Psychologische tests 

 Geheugen 

 Oriëntatie 

 Bv: Mini Mental State Exam (Folstein) 

– MRI-scans of PET-scans (plaques & tangles): in het brein kijken naar de structuur & integriteit 

van de cellen, krijgen ze nog genoeg zuurstof? 

– Post-mortem (na de dood) hersenonderzoek (ook naar plaques & tangles kijken) 

▪ Er is nog geen echt betrouwbare methode voor vroege ontdekking → zorgt voor onzekerheid 
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Structurele veranderingen in de hersenen: 

▪ Ook bij gezonde volwassenen van middelbare & oude 

leeftijd, maar massaal bij Alzheimerpatiënten 

▪ Meestal de frontale gebieden (geheugen & redenering) 

eerst 

Amyloid plaques 

Afzettingen buiten de neuronen 

Neurofibrillary tangles 

Neurovezelachtige kluwen binnen de neuronen 

▪ Het is de ontwikkeling van een dichte 
afzetting van het verslechterde proteïne 
amyloid, omgeven door klonten van 
dode zenuwcellen & gliacellen 

▪ Amyloid = verslechterd proteïne (eiwit) 

▪ Het zijn bundels gedraaide draden die 
het gevolg zijn van ingestorte neurale 
structuren & bevatten abnormale 
vormen van het proteïne tau 

 

Stand van zaken i.v.m. neurodegeneratie (nalezen handboek p. 583) 

▪ Verslechterd amyloid binnen de neuronen eerder dan plaques lijken de voornaamste oorzaak 

van verdere achteruitgang 

▪ Stoornis neuronaal proces dat abnormale proteïnen kapt & kwijtraakt. Dit leidt ten slotte tot 

afzetting van de tangles 

▪ Abnormaal amyloid veroorzaakt foutieve signalen binnen neuronen, die zich verspreiden 

over het hele breinnetwerk. Dit is onder meer de oorzaak voor de cognitieve disfuncties 

▪ Plaques zijn waarschijnlijk pogingen van het brein om de schade van de neuronen weg te 

houden 

▪ Massaal afsterven van neuronen & afname van witte massa (gliacellen) 

▪ Verlaagde niveaus van neurotransmitters (acetylcholine & serotonine) 

– Acetylcholine steunt communicatie tussen neuronen, ook in verre hersengebieden. Tekort 

veroorzaakt problemen met waarneming, geheugen & redeneren 

– Serotonine regelt opwinding & slaap. Lage niveaus veroorzaken slaapstoornissen & 

agressieve uitbarstingen 

Risicofactoren: 

Familiaal type (dominante overerving) Sporadisch type (meest frequent) 

▪ Vroeg begin (tussen 30-60j, bijna geen 
mensen met leeftijd 70j) 

▪ Snel verloop 

▪ Afwijkende genen op chromosoom 1, 
14, 21 

▪ Het abnormale gen is dominant 
(dominante overerving): wanneer het 
aanwezig is in 1 van de paren genen 
overgeërfd van de ouders, zal de 
persoon Alzheimer vroeg ontwikkelen 

▪ Later begin 

▪ Verschillende genetische factoren, 
waarvan de meest bekende APOE4 

▪ Veel mensen ontwikkelen sporadisch 
Alzheimer zonder een gekende 
genetische risicofactor te hebben of 
sommige mensen met APOE4 
ontwikkelen de ziekte niet. Dit toont aan 
dat er ook andere factoren een rol 
spelen 
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APOE4 & risico’s: 

▪ APOE4 (apoliproteïn 4): allel op chromosoom 19 (allel is een deel chromosoom) 

▪ Het is een bloedproteïne die cholesterol door het lichaam draagt 

▪ Polymorphisme* E2, E3, E4 (E3 meest frequent): mensen hebben binnen het chromosoom 19 

een allel die ofwel E2, E3 of E4 is 

▪ Het abnormale APOE4 gen blijkt de meest bekende risicofactor te zijn voor sporadische 

Alzheimer, maar er zijn nog andere genen die ook een rol spelen 

 

Mechanismes onderliggend de uitwerking van APOE4: 

 

▪ Blauwe achtergrond: APOE4, witte achtergrond: APOE3 

▪ Verslechterd eiwit zuiveren & de functie wordt met APOE4 allelen beschadigd of verstoord 

  

A) 

▪ E2 is de minst frequente & dat is 

jammer, want men gelooft dat 

deze bescherming geeft 

▪ Bij E4 is de kans op het 

ontwikkelen van Alzheimer veel 

groter. Je moet geen E4 hebben 

om Alzheimer te ontwikkelen, 

het kan ook later komen 

B) Post hoc 

▪ Homozygoot: zowel mama als 

papa heeft je E4 doorgegeven 

▪ Heterozygoot: je hebt 1 E4 & dan 

een E2 of E3 

▪ Non-carrier: geen E4 

▪ 4 

Te 

ingewikkeld, 

te biologisch 

 

 

 

Dit vooral 

bekijken, 

voor de 

verzekerings- 

instelling zijn 

deze cijfers 

belangrijk 

* = de verschillende verschijningsvormen = 

3 versies van het allel op chromosoom 19: 

E2, E3 & E4 

1 

2 

1) kans op het 

ontwikkelen van 

Alzheimer 

2) beginleeftijd 

‘powerhouses’ = 

geeft de cellen 

energie 
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APOE4 & normale veroudering: 

 

▪ A) lagere metabolisme in APOE4 carriers (PET): rood = activatie 

Besluit: APOE4 heeft ook een effect op de normale veroudering 

▪ B) meer neurale ‘recruitment’ (fMRI): mensen kunnen de hersenachteruitgang compenseren 

door andere hersengebieden te gebruiken 

▪ C) vroegere begin van ↘ in LT-geheugen-prestatie: vanaf 60j gaan homozygoten, 

heterozygoten & non-carriers van elkaar verschillen 

Besluit: de cognitieve ontwikkeling is bepaald door APOE4 

▪ D) grotere beta-amyloid afzetting (slechte eiwit): via een vloeistof in het brein, kan men 

nagaan hoeveel verslechterd eiwit er in het brein zit 

Besluit: grotere beta-amyloid afzetting bij dragers dan niet-dragers 

Andere risicofactoren: 

▪ Combinatie van genetische & omgevingsfactoren 

– Voeding, obesitas, beweging 

– Hoofdkwetsuren (American football, boxen, fietsongevallen → verplicht hem dragen) 

▪ Na 80j is een hoger % ♀ betrokken bij dementie (cross-over: ♂ sterven voor ze dementie 

kunnen ontwikkelen, dus behoren niet tot de onderzoeksgroep) 

Normale hersenactiviteit 

Normaal 

APOE4 

maar geen 

dementie 
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▪ Weinig etnische verschillen, maar meer Afro-Amerikanen & Latino’s betrokken 

(risicofactoren, vgl. met zwarten in Nigeria) → misschien meer met de levensstijl te maken 

Beschermende factoren: 

▪ Succes van ontwikkelde medicaties blijft af te wachten. Men is bezig met het testen van 

drugs om de ziekte te voorkomen of te vertragen 

▪ Vitamines E & C: supplementen bepalen de bescherming van schade door vrije radicalen (HS 

13) maar helpen niet tegen dementie. Vitaminedieet is een mythe 

▪ Mediterraan dieet blijkt te helpen: minder gevallen van Alzheimer, trager verloop & minder 

gevallen van cerebrovasculaire dementie 

▪ Opleiding & actieve levensstijl 

– Incidentie minder dan half zo hoog bij hoog opgeleide ouderen zonder APOE4 

– Speculatie dat complexe cognitieve activiteiten van hoger opgeleide mensen leiden tot meer 

synaptische verbindingen, wat werkt als cognitieve reserves. Dit geeft het brein meer 

tolerantie tegenover letsels voor het overgaat naar mentale beperkingen 

▪ Lichamelijke activiteit (i.h.b. bij APOE4 carriers) 

Slachtoffers van Alzheimer & hun verzorgers helpen: 

▪ Tot dusver geen behandeling, enkel sedatieven & antidepressiva 

▪ Stimulatie voorzien door activiteiten & zintuiglijke ervaringen 

▪ Uitdaging niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de familie. Vooral wanneer de verzorger 

oud is (Bv: echtgenoot of broer/zus, 15-25%) 

▪ Verzorgers van dementerende spenderen meer tijd & hebben meer stress dan verzorgers 

van ouderen met beperkingen 

▪ Voor patiënten is het beter om ingrijpende veranderingen te vermijden (Bv: verhuis) 

Interventies moeten zich richten op: 

▪ Kennis (Bv: over de ziekte) 

▪ Coping (Bv: negatieve gevoelens) 

▪ Verzorgende vaardigheden (Bv: afleiding) 

▪ Ontspanning (minstens 2x/week) 

C. ZIEKTE VAN PARKINSON 

▪ Achteruitgang van subcorticale motorneuronen. De onderliggende neurale processen zijn 

dus verschillend 

▪ Dopamine productie in substantia nigra (basaal ganglia) → gebrek aan dopamine 

▪ Symptomen: tremor, schuifelgang, evenwichtsproblemen 

▪ Breidt uit naar corticale regio’s 

▪ Gelijkaardige symptomen als Alzheimer 

▪ Behandeling: symptomen kunnen lang uitgesteld worden. Volledige genezing is niet mogelijk 

▪ Behandelingen: elektrische stimulantie (dopamine kunstmatig opwekken), dopamine 

innemen 

▪ Het is een dodelijke ziekte (na 10j) 
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D. CEREBROVASCULAIRE DEMENTIE 

= opeenvolging van beroertes veroorzaken stap voor stap een achteruitgang van de mentale 

bekwaamheid 

▪ 15% van alle dementies (meest frequente, behalve Alzheimer) 

▪ Genetische factoren (indirect): hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, diabetes, … ↗ risico 

op een beroerte 

▪ Omgevingsfactoren: roken, alcohol, veel zoutinname, obesitas, inactiviteit & psychologische 

stress … ↗ risico op een beroerte 

▪ Hoger bij ♂ (omwille van een hoger risico op cardiovasculaire ziekte) → hebben een hogere 

bloeddruk 

▪ Bij ♀ slecht na 75j 

▪ In Japan wordt een cerebrovasculaire dementie veroorzaakt door atherosclerosis. Preventie 

is de enige manier om de ziekte te stoppen 

E. FOUTE DIAGNOSE DEMENTIE & OMKEERBAARHEID 

FOUTE DIAGNOSE DEMENTIE 

▪ Depressie is het meest frequent verkeerd gediagnosticeerd als Alzheimer. Mensen met 

depressie gaan hun mentale moeilijkheden vergroten, terwijl mensen met dementie deze 

gaan verkleinen 

▪ Slechts 1% van de 65+ is ernstig depressief, 2% matig, stijgend op latere leeftijd & meestal 

gerelateerd aan lichamelijke ziekte of beperking 

ONKEERBAARHEID 

▪ Door de vele medicatie die men neemt, kan dit effecten teweeg brengen 

▪ Medicatie (hoest, diarree) die neurotransmitter acetylcholine inhibeert, kan symptomen 

veroorzaken die op dementie lijken 

▪ Drinken: ze moeten aangemoedigd worden om te drinken, wordt snel vergeten (door te 

weinig te drinken kan iets dat op dementie lijkt opkomen) 

11.4.6. Gezondheidszorg (niet gezien in de les) 

Kosten: uitgaven ↗ met de leeftijd 

LT-zorg: 

Verzorgingstehuizen Begeleid wonen 

Een vorm van wonen voor senioren die meer hulp 
nodig hebben dan zelfstandig wonen, maar niet 
zoveel om opgenomen te worden 

▪ Vaak dementie, artritis, heupfractuur of 
beroerte 

▪ Verlies van informele zorgende steun bij 
weduwschap & ouder wordende kinderen 

▪ Hoge kosten 

▪ Etnische verschillen: Afrikaanse Amerikanen 
voorzien zelf vaker zorg 

▪ Goedkoper dan verzorgingstehuizen 

▪ Autonomie & sociaal leven blijven bestaan 
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12. Late volwassenheid: cognitieve 
ontwikkeling 

12.1. Algemeen 

Ter herinnering (HS 9): 

▪ De mentale vaardigheden ↘ op 

oude leeftijd in de mate dat ze 

afhangen van vloeiende intelligentie 

▪ Bekwaamheden die meer beroep 

doen op gekristalliseerde 

intelligentie blijven langer 

behouden 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele weetjes: 

▪ Plasticiteit (vaardigheid om iets nieuws te leren) is groot tussen 60-75j, ↘ maar blijft 

bestaan. 

▪ ↘ vloeiende intelligentie bepaalt ↗ ook de vaardigheden waar individu’s over grote ervaring 

& culturele steun beschikken. 

▪ Grotere individuele verschillen dan in elk andere levensperiode 

Winst-verliesbalans & doelen in de late volwassenheid: 

 

▪ Winst-verlies-balans: je kan op elke leeftijd leren maar de balans/het evenwicht verschuift 

ten ongunstige van winst 
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Selectieve optimalisatie met compensatie (SOC-model) 

▪ Strategieën om zich aan te passen aan verminderende resources. Manieren om met 

veroudering om te gaan. Als je alles wil blijven doen zoals eerst, kost dit heel veel energie. 

Selectie Beperk doelen, kies persoonlijk gewaardeerde activiteiten, vermijd anderen 

Bv: beoefen atletiek of muziekinstrument eerder dan vrije tijd of sociale activiteiten 

Bv Rubinstein: speel minder stukken 

Optimalisatie Spendeer afnemende ‘resources’ aan gewaardeerde activiteiten 

Bv: oefen de belangrijkere vaardigheden meer 

Bv Rubinstein: oefen die stukken meer in 

Compensatie Zoek creatieve manieren om de beperkingen te overwinnen of compenseer voor verlies 

Bv: gebruik van een wandelstok of rolstoel 

Bv Rubinstein: vertraag voorafgaand aan een snel stuk om contrast in tempo te verhogen 

12.2. Geheugen 

12.2.1. Algemeen 

Veranderingen in geheugenprocessen op hoge leeftijd: tragere verwerking & verminderde 

werkgeheugencapaciteit 

▪ Minder details (Bv: context) gecodeerd & bewaard gedurende het leren of de ervaring 

wegens minder tijd per informatie 

▪ Minder items gelijktijdig in het werkgeheugen, minder geassocieerd (zie figuur) → door 

herhaling van info (rehearsal) kunnen we info opslaan & associëren – maar hier loopt dit 

moeilijk 

▪ Minder oproepings-‘cues’ voor latere herinnering 

– Wanneer we iets uit ons geheugen willen ophalen, maken we gebruik van cues die we eerder 

hebben opgeslagen 

▪ Men ervaart verwarring & ingebeelde gebeurtenissen 

12.2.2. Opzettelijk vs. automatisch geheugen 

Doelbewust (deliberate) Automatisch 

Oproeping is moeilijker 

▪ Context kan helpen voor de oproeping, 
maar er is tragere verwerking, 
verminderd werkgeheugen maakt de 
context moeilijker te coderen 

Moeilijker om dingen te rangschikken op tijd 

Bv: studeren voor het examen 

Herkenning gemakkelijker dan oproeping 

▪ Meer steun vanuit de omgeving 

Impliciet geheugen beter dan doelbewust 

▪ Zonder weloverwogen bewustzijn 

▪ Bv: aanvulling woordfragment (tk = taak) 

▪ Afhankelijk van familiariteit 

 

Leeftijdsgerelateerde achteruitgang in herkenning is kleiner dan bij deliberatie (Bv: herkenning van 

gezicht vs. herinnering van een naam of plaats). 

Het impliciet geheugen is minder beperkt op hoge leeftijd. Ouderen doen dit bijna even goed als 

jongere mensen. 
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12.2.3. Associatieve geheugen 

= moeilijkheden met het creëren of het ophalen van verbanden tussen stukken info 

Experiment: 

▪ Groep 1: serie ‘losse’ woorden 

▪ Groep 2: serie van koppels van woorden 

▪ Test: omcirkel ‘oude’ woorden of koppels 

 

▪ De 2de groep kan gebruik maken van associaties tussen woorden 

▪ Deze geheugentaak doet beroep op herkenning. Oudere mensen doen het goed wanneer ze 

enkel losse stukken info moeten herkennen. Maar ze krijgen het moeilijker wanneer er 

associaties (verwerking van woorden in het werkgeheugen) moeten worden gemaakt tussen 

losse items 
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12.2.4. Remote geheugen 

Remote (‘ver afgelegen’) Autobiografische geheugen 

▪ Vorm van retrospectief geheugen 

▪ Ophalen van info van zeer lang geleden (Bv: namen 
van schoolmeesters) 

▪ ↘ de eerste 3-6j, volgende 20j weinig ↘ 

▪ Herinneringen van persoonlijke 
betekenisvolle gebeurtenissen 

▪ Onderzocht door het uitlokken van 
herinneringen in reactie op cues 

▪ Reminiscence Bump: verdere 
gebeurtenissen meestal van periode 
leeftijd 10-30 jaar. Dit geldt zowel voor 
50-plussers als senioren 

– Geldt voor verschillende culturen 

– Het gaat meestal om positieve 
levensgebeurtenissen dan negatieve 

– Waarom deze gebeurtenissen beter 
herinneren? Gebeurtenissen tijdens 
de jeugd gebeuren tijdens een 
periode van snelle 
levensveranderingen & gaan gepaard 
met ervaringen die niet in het 
alledaagse leven gebeuren. Het is ook 
een periode waarin de 
identiteitsontwikkeling veel te maken 
krijgt met persoonlijke significante 
levensgebeurtenissen 

▪ Verschillend van zelfrapportering: ouderen 
herinneren recente persoonlijke gebeurtenissen 
beter dan ‘remote’ herinneringen 

▪ Grafiek: 

 
– Verdeling van autobiografische herinneringen bij 

50-90 jarigen in functie van gerapporteerde 
leeftijd op het moment van de gebeurtenis 

– Lijnkleuren tonen verschillende 
leeftijdsgroepen. Oranje & blauw zijn jongere 
proefpersonen 

– Herinneringen tussen 30-50j wordt meer 
vergeten of komen niet overeen met de 
werkelijkheid 

– De meeste herinneringen blijven behouden 
tussen 10-20j (reminiscence bump) → komt 
voor bij elke leeftijdsgroep, mss meer 
opgeroepen 

12.2.5. Prospectief geheugen 

Prospectief: herinneren iets te doen 

▪ Herinneren om geplande of voorziene acties in de toekomst te ondernemen (afspraken) 

▪ Gebeurtenis-gebaseerd verloopt beter dan tijds-gebaseerd bij ouderen 

▪ Gebruik van geheugensteuntjes, herhaling als hulp & compensatie, geluidssignaal 

▪ Bv: vergeten medicatie te nemen, dus belletje instellen 

▪ Eens de taak uitvoert is, vinden oudere mensen het moeilijker om de taak af te ronden 
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12.3. Taalproductie 

Enkele weetjes: 

▪ Vaardigheden in de taal & het geheugen liggen dicht bij elkaar 

▪ Begrip verandert zeer weinig. Als er problemen zijn, is dit met de productie 

2 aspecten van taalproductie die achteruit gaan met de leeftijd: 

Problemen met het ophalen van bepaalde 
woorden door het werkgeheugen & snelheid 

▪ Gebruiken meer voornaamwoorden 

▪ Onderbrekingen in het spreken & trager 
spreken 

▪ Ervaren vaak ‘het ligt op het puntje van 
mijn tong’ 

Problemen met plannen wat te zeggen ▪ Aarzelingen, valse starten, herhaling, 
onsamenhangende beweringen 

 

Wat verklaart deze veranderingen? 

Betekenissen hebben mentale connecties met andere betekenissen. Het geluid van een woord heeft 

maar één mentale verbinding met het onderliggende concept van het woord. Dit heeft als gevolg dat 

als het associatieve geheugen vermindert met de leeftijd, geheugenproblemen in dagelijkse 

conversaties vooral merkbaar zijn in het ophalen van woorden. Ook het verminderde werkgeheugen 

speelt hier een rol. Omdat minder info tegelijk vastgehouden kan worden, hebben oudere mensen 

moeilijkheden met het coördineren van de verschillende taken die betrokken zijn met het 

produceren van complexe gesprekken. 

Compensatie: 

▪ Gebruik van minder complexe zinnen → vaak wordt het begin van de zin vergeten tijdens het 

praten, dus kortere zinnen maken ter compensatie 

▪ Communiceren van hoofdzaak, eerder dan details 

12.4. Probleemoplossende vermogen (niet gezien in de les) 

Minder zorgen omtrent het werk (zijn met pensioen), kinderen (zijn het huis uit) & het huwelijk (na 

zo’n lange tijd ervaart het huwelijk minder problemen). Hun grootste zorgen gaan over dagelijkse 

activiteiten, IADL’s (Bv: maaltijd klaarmaken) of over uitgebreide familierelaties (Bv: kinderen die 

verwachten dat ze op de kleinkinderen passen).  

Hoe lossen ze problemen op?  

Hun strategieën zijn gebaseerd op het adaptief problemen oplossen vanuit de midden 

volwassenheid. 

▪ Als het gaat over problemen waar ze controle over hebben & die belangrijk zijn, kunnen ze 

deze goed oplossen 

▪ Ze gebruiken enkel strategieën waarvan ze weten dat ze effectief zijn 

▪ Oudere mensen beoordelen sneller of ze ziek zijn & gaan makkelijker naar de dokter 

▪ Ze raadplegen vaker andere mensen voor advies over alledaagse problemen 

▪ Ze nemen sneller beslissingen door meer ervaring 
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12.5. Wijsheid 

Wat is wijsheid?: 

▪ Brede & diepe kennis over praktische belangen 

▪ Reflectie & toepassing van kennis om het leven te verbeteren 

▪ Kunnen luisteren & de belangen van anderen begrijpen 

▪ Inzichten & kennis doorgeven aan jongeren 

De leeftijd is geen garantie voor wijsheid, maar dit wordt wel vaak gedacht in de verschillende 

culturen. 

Welke mensen zijn wijzer? 

▪ Mensen die bepaalde ervaringen meegemaakt hebben (i.h.b. met overkomen van tegenslag) 

▪ Mensen met ‘mentor’- & ‘leadership’- posities 

▪ Mensen met een goede opleiding 

▪ Mensen met een goede lichamelijke gezondheid 

12.6. Factoren omtrent cognitief onderhoud & veranderingen 

Dit zijn de factoren: 

▪ Matige genetische bijdrage 

▪ Mentaal actieve levensstijl 

– Frequent contact met familie & vrienden 

– Opleiding, hobby’s 

– Betrokkenheid in de gemeenschap 

▪ Goede opleiding 

▪ Lichamelijke gezondheid 

▪ Pensioen (zowel positieve als negatieve) 

▪ Afstand tot sterven 

– Terminal decline: versnelling in de verslechtering van het cognitief functioneren voor het 

overlijden 

  

i.h.b. = in het bijzonder 
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12.7. Cognitieve interventies (niet gezien in de les) 

Metacognitie is een krachtig voordeel in training. De meeste mensen beseffen hun problemen & zien 

in dat ze stappen moeten ondernemen om er zeker van te zijn dat ze belangrijke info kunnen blijven 

oproepen. 

ADEPT (Adult Development & Enrichment 
Project) 

ACTIVE (Advanced Cognitive Training for 
Independent & Vital Elderly) 

▪ Het meest uitgebreide cognitieve 
interventie programma 

▪ Hiermee kan men de effecten van 
cognitieve training op LT ontwikkeling 
schatten 

▪ 40% functioneerde na de training op het 
niveau dat ze hadden 14j geleden  

▪ Focust op 3 capaciteiten: 

– Verwerkingssnelheid 

– Geheugen 

– Redeneren 

▪ Deelnemers vertoonden meteen 
verbetering, maar de transfer naar het 
alledaagse leven was teleurstellend 

 

Veel cognitieve vaardigheden kunnen versterkt worden op oude leeftijd. Het doel is om de 

capaciteiten aangeleerd in laboratoria mee te nemen naar de maatschappij & te integreren in het 

dagelijkse leven van de oude mensen. Mensen met een hoge zelfefficiëntie halen er meer voordeel 

uit. Werken in groep bevordert deze zelfefficiëntie. 

12.8. Levenslang leren 

Doelen: 

▪ Aanpassing aan complexe & veranderde wereld 

▪ Langer werken 

▪ Gezondheid onderhouden 

Deelname aan opleiding ↗: 

▪ Universiteit van de 3de leeftijd 

▪ Gepensioneerde experten als onderwijzers 

Vele voordelen: 

▪ Nieuwe feiten & ideeën  

▪ Nieuwe vrienden 

▪ Ruimere blik op de wereld 

▪ Positiever zelfbeeld 

Zie vragen p. 599 
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13. Late volwassenheid: emotionele & 
sociale ontwikkeling 

13.1. Intro 

Veel ouderen: kalme aanvaarding (van jou als persoon) & dankbaarheid voor de goede zaken van het 

leven in de voorgrond 

Anderen: twistziek, kritisch, soms i.v.m. onbeduidende zaken 

Bezinning over vroegere teleurstellingen of gemiste kansen in de voorgrond 

Alweer: multidirectionaliteit van winst & verlies (afhankelijk van de cultuur & tijd) 

▪ Periode van plezier & rust, levenstaken grotendeels volbracht, kinderen zijn volwassen & 

zelfstandig (wanneer het goed loopt) 

▪ Veel slagen erin een diepere betekenis aan het leven te hechten (beter dan jongeren) 

▪ Maar ook ↗ zorgen over gezondheid & verminderende lichamelijke functies 

▪ Groeiend doembeeld van dreigende dood 

13.2. Doeleinden 

▪ Grote individuele verschillen 

▪ Niet maar 1 homogene periode voor een individu 

▪ Koesteren van levenstevredenheid door aanvaarding van de veranderingen 

▪ Multidirectionaliteit van winst & verlies  

13.3. Theorieën van de psychosociale ontwikkeling 

13.3.1. Overzicht 

▪ Erikson: ego-integriteit vs. wanhoop 

▪ Peck: 3 taken van ego-integriteit 

▪ Labouvie-Vief: late-life verworvenheid & emotionele expertise 

▪ Butler: reminiscentie & life-review 
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13.3.2. Erikson 

De theorie: 

Ego-integriteit Wanhoop 

▪ Zich 1 geheel voelen, volledig, tevreden 
over de verwezenlijkingen 

▪ Sereniteit & tevredenheid 

▪ Hangt samen met psycho-sociale 
maturiteit & psychologisch welzijn 

Sereniteit: terugblikken op wat je hebt bereikt & 
loslaten wat je niet hebt kunnen bereiken 

▪ Gevoel dat vele beslissingen fout waren, 
maar nu te weinig tijd 

▪ Verbitterd & de komende dood niet 
aanvaarden 

▪ Uitgedrukt als woede & minachting voor 
anderen 

Vaak eigen familie, deze zijn vaak als enige nog 
beschikbaar 

 

Theorie van Erikson & latere uitbreidingen: 

▪ Laatste conflict: in het reine komen met zijn leven 

▪ Gevoel van integriteit, tevreden met wat men bereikt heeft 

▪ Liefde & relaties: aanpassen aan onvermijdelijke mix van overwinningen & teleurstellingen 

▪ Toegenomen leeftijd gerelateerd aan grotere psychosociale maturiteit (generativiteit & ego 

integriteit) → dragen bij tot psychologisch welzijn op oude leeftijd 

▪ Wanhoop & verbittering: minachting voor anderen vermomt in minachting voor zichzelf 

(nederlaag, mislukking, hopeloosheid) 

Andere theorieën (Peck, Labouvie-Vief, Butler) verduidelijken & verfijnen de theorie van Erikson: 

▪ Specificeren van de ontwikkelingstaken 

▪ Gemeenschappelijk thema: succesvolle ontwikkeling vereist grotere ego integriteit & 

verdieping van de persoonlijkheid 

13.3.3. De 3 taken van ego-integriteit (niet gezien in de les) 

Van Peck: uitwerking van Erickson  

Bv: mensen met een zaak die het moeten doorgeven aan hun zoon/dochter (die het misschien 

anders doet) 

Ego-differentiatie tegenover preoccupatie met 
werk-rol 

Mensen die veel in hun carrière geïnvesteerd 
hebben, moeten na hun pensioen evenwaardige 
alternatieven (familie, gemeenschap) zoeken om 
hun zelfwaarde te behouden. 

Transcendentie van het lichaam tegenover 
preoccupatie met het lichaam 

Vooral ouderdomsproblemen als welzijn hangt 
erg samen met de lichaamstoestand.  

Beklemtonen van andere vaardigheden (sociale, 
cognitieve) helpt lichamelijke beperkingen te 
overstijgen. 

Denk aan een workaholic. 

Ego-transcendentie tegenover preoccupatie 
met het ego 

▪ Confrontatie met zekerheid van dood 

▪ Voortdurende generativiteit (steunen 
van diegenen die zullen voortleven) 

→ loslaten van het eigen ego 
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Gerotranscendence ▪ Voorbij ego integriteit 

▪ Kosmisch, transcendent perspectief  

▪ Gericht buiten het zelf (voorwaarts & 
naar buiten) 

▪ Verhoogde innerlijke kalmte 

▪ Stille reflectie 

13.3.4. Gisela Labouvie-Vief (niet gezien in de les) 

▪ Cognitief-affectieve complexiteit 

– ↘ bij velen 

▪ Combinatie gedachten-gevoelens (omgaan met effecten ↗) → positieve kant (sociale 

maturiteit) 

▪ Affect optimisatie verbetert 

– Maximaliseren van positieve emoties, dempen van negatieve emoties 

▪ Levendigere emotionele waarnemingen 

– Bewust zijn van de eigen emoties 

– Gebruik emotie-gecentreerd omgaan met (coping) 

▪ Betekenisvolle ‘late-life’ verworvenheid: expert worden in het verwerken van emotionele 

info & engagement in emotionele zelfregulatie 

13.3.5. Reminiscentie & life review 

Reminiscentie (= abstract) Life review (= concreet) 

▪ Vertellen van verhalen over mensen, 
gebeurtenissen, gedachten & gevoelens 
uit het verleden 

▪ Focus op zichzelf: kan wanhoop 
verergeren 

▪ Focus op anderen: versterkt relaties 

▪ Knowledge-based: helpt problemen 
oplossen 

▪ De betekenis van ervaringen uit het 
verleden evalueren 

▪ Is een vorm van reminiscentie 

▪ Leidt tot het beter begrijpen van zichzelf 

▪ Kan aanpassing bevorderen 

13.3.6. De nieuwe oude leeftijd 

A. 3DE LEEFTIJD 

▪ Leeftijd 65-79j & ouder 

▪ Gekenmerkt door persoonlijke vervulling, zelf-verwezenlijking 

▪ Hoge levenstevredenheid 

▪ Zoeken naar meer mogelijkheden zich in te brengen (vrijwilligerswerk) 

▪ Belang van de achtervolg persoonlijke verrijkingen, interesses & doelen 
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▪ Toegevoegd jaren van lang leven, gezondheid & financiële stabiliteit zorgde voor een actieve, 

opportunistische tijd van het leven voor vele senioren 

– Verder werken om vaardigheden te gebruiken 

– Zichzelf toewijden aan gemeenschapsdiensten 

– Etnische minderheden, ♀ & personen die alleen leven: vaak financiële moeilijkheden & 

zorgen; weinig kans voor een nieuw begin 

B. 4DE LEEFTIJD 

▪ Fysische achteruitgang & behoefte aan verzorging 

13.4. Zelfconcept & persoonlijkheid in de late volwassenheid 

13.4.1. Veilig, complex zelf-concept 

Veel zelfkennis door een heel lang leven van ervaring, met als gevolg: 

▪ Meer veilige & complexe concepten van zichzelf 

▪ Zelf-aanvaarding door het leren compenseren in domeinen war ze minder goed in zijn 

Bij de vraag “wie ben ik” meer positieve dan negatieve zelfevaluaties → voorspellen het 

psychologisch welbevinden. 

Nieuwe mogelijke zelven: 

▪ Goede gezondheid 

▪ Persoonlijke karaktertrekken zijn goed 

▪ Goede relaties 

▪ Goede sociale verantwoordelijkheid 

→ worden beter georganiseerd 

Het zelf blijft coherent, zelfs op zeer oude leeftijd wanneer veel capaciteiten achteruit gaan. 

13.4.2. Persoonlijkheid 

Er zijn veranderende kenmerken in de persoonlijkheid: 

▪ Vriendelijkheid: hoger 

▪ Sociabiliteit: lager (meer selectief met betrekking tot relaties) 

▪ Verandering beter aanvaarden (ook oncontroleerbare gebeurtenissen, cruciaal voor gelijk & 

functioneren op oude leeftijd) 

13.4.3. Resilience (veerkracht) 

▪ Ook oncontroleerbare gebeurtenissen 

▪ Cruciaal voor geluk & het functioneren op oude leeftijd 

13.4.4. Spiritualiteit & religie (niet gezien in de les) 

Spiritualiteit is verschillend van religie: 

▪ Spiritualiteit kan gevonden worden in kunst, natuur & sociale relaties 

▪ Voor vele mensen geeft religie overtuigingen, symbolen & rituelen die de zoektocht naar 

zingeving kunnen begeleiden 
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Religieuze betrokkenheid is tamelijk stabiel in de volwassenheid & ↗ soms met de leeftijd: 

▪ Nochtans maken gezondheid & transport het moeilijker om te participeren 

Verschillen: 

▪ ♀ zijn meer geëngageerd in religieuze & kerkelijke activiteiten 

▪ Etniciteit: Afro-Amerikanen zijn meer gelovig 

▪ Lage SES meer religieus 

Voordelen: 

▪ Lichamelijke, psychologische voordelen door 

– Sociale betrokkenheid 

– Spirituele overtuigingen  

▪ Georganiseerde & informele religiesamenkomsten voorspellen 

– Langere overleving 

Kwaliteit van spiritualiteit & geloof verandert met de leeftijd (Fowler-stadia): 

Intuïtief-projectief ▪ 3-7j 

▪ Door hun fantasie worden kinderen beïnvloed door geloof van 
volwassenen 

▪ Ontwikkeling van gevoel van goed & slecht 

Mythisch-letterlijk ▪ 7-11j 

▪ Kinderen internaliseren verhalen uit de religieuze 
gemeenschappen 

▪ Ze hebben vaak concrete beelden van God (oude ♂ op de top 
van de wereld die toekijkt) 

Synthetisch-conventioneel ▪ Adolescentie 

▪ Adolescenten hebben coherente set van diep ervaren 
overtuigingen & waarden. Dit is de basis voor de 
identiteitsvorming 

▪ Nog geen systematische examinering 

Individuerend-reflectie ▪ Volwassenheid 

▪ Volwassenen in deze fase overdenken hun waardes & 
overtuigingen kritisch. Ze erkennen deze als 1 der mogelijke 
levensperspectieven 

▪ Vormen van een ‘persoonlijke’ ideologie 

Conjunctief ▪ Late volwassenheid 

▪ Slechts door enkele mensen bereikt 

▪ Verbrede visie van de gemeenschap 
 

Spiritualiteit & religie is een gemeenschappelijk goed voor verschillende groepen. 
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13.5. Factoren in verband met het psychologisch welbevinden 

13.5.1. Controle tegenover afhankelijkheid (geen examenvraag hierover) 

2 hoog voorspelbare gedragingen van de verzorger: 

▪ Afhankelijkheid – steun script: onmiddellijk reageren op het afhankelijk gedrag (zie blauw) 

▪ Onafhankelijkheid – negeren script: niet zien van onafhankelijk gedrag (zie groen) 

 

Scripts gaan samen: 

▪ Lopen parallel want beide versterken de afhankelijkheid van de oudere doordat ze daarin 

worden bekrachtigd  

▪ Zelfs autonome ouderen aanvaarden niet-noodzakelijke hulp vaak om sociaal contact te 

hebben → zorgt voor sociaal contact (enige manier) 

▪ Maken sociale contacten minder aangenaam voor ouderen wanneer het gelinkt is aan 

afhankelijkheid 

▪ Het kan ook zijn dat er negatieve reacties zijn op het verzorgen → onaangenaamheid zorgt 

voor depressie 

Een reden dat mensen omgaan met ouderen alsof ze overafhankelijk zijn: het stereotiep dat ouderen 

niets zelf kunnen enz. 

▪ Veel oudere mensen hebben weinig sociaal contact 

▪ Script: wat doe ik, hoe gedraag ik me 

▪ Oudere mensen willen contact bewaren & gedragen zich volgens de sociale wenselijkheid 

13.5.2. Gezondheid (niet gezien in de les) 

Enkele weetjes: 

▪ Gezondheid is een grote voorspeller voor het psychologisch welbevinden 

▪ Hopeloosheid ↗ met de leeftijd samen met de fysische onmogelijkheid & sociale isolatie 

▪ De relatie tussen fysische & psychische gezondheid is als een vicieuze cirkel 

▪ Depressie op oude leeftijd is vaak dodelijk door suïcide 

Hoe optimistisch blijven?: 

▪ Persoonlijkheid 

▪ Effectieve copingstrategieën 

▪ Gevoel van zelf-effectiviteit 
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13.5.3. Negatieve levensveranderingen (niet gezien in de les) 

Ouderen hebben een hoog risico voor negatieve levensveranderingen. 

Negatieve levensveranderingen veroorzaken wel minder stress & depressieve als in jongere tijden, 

omdat ze geleerd hebben hoe om te gaan met slechte tijden. 

♀ hebben een lager welbevinden: 

▪ Minder getrouwd 

▪ Lager inkomen 

▪ Meer ziekte 

▪ Anderen steunen emotioneel op hen 

▪ Door het ouder worden kunnen ze minder zorgen voor anderen → zelfvertrouwen ↘ 

13.5.4. Sociale ondersteuning & sociale interactie (niet gezien in de les) 

Sociale ondersteuning Sociale interactie 

▪ Hogere kans op een lang leven 

▪ Problemen met aanvaarding 

▪ Belasting voor familie door zorggeving → kan 
verlicht worden door formele steun 

▪ Vermindering van stress 

▪ Extraversie steunt interactie & welzijn 

▪ Kwaliteit is belangrijk, maar ouderen moeten 
een gevoel van controle hebben 

 

Ouderen willen niet afhankelijk zijn, waardoor ze vaak geen sociale steun willen. Het kan zelf zo zijn 

dat als ze geen sociale steun kunnen teruggeven, dat ze hierdoor stress ervaren. 

De motivatie van de jongeren & ouderen i.v.m. sociale interactie is verschillend. 

13.5.5. Suïcide bij ouderen 

A. ALGEMEEN 

Enkele weetjes: 

▪ Suïcideratio is het hoogst bij 70-plussers 

▪ Meestal blanke ♂ (5x meer dan bejaarde ♀) 

▪ ♀ & etnische minderheden zijn beschermd door hechtere sociale banden & religiositeit  

▪ ♀ doen meer pogingen, ♂ zijn er meer succesvol in 

– Mislukte suïcide zelfs zeldzamer bij ouderen (1:4) dan jongeren (1:300) 
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Uitleg grafiek: 

▪ Blauwe lijn: oudere ♂ (blijft als enige ↗ door tegenslag op vlak van lichamelijke terminale 

ziekten) 

▪ Duidelijke stijging tussen de kindertijd & jongerentijd  

▪ Late adolescentie: verschil enorm tussen ♂ & ♀ 

▪ Enkel te vinden bij blanke mensen (is er een parochie/communie die je blijven steunen bij 

moeilijkheden bij deze soort personen?) 

Veroorzaakt door: (verschillend met de jongvolwassenheid) 

▪ Verlies & depressie (weduwschap, pensioen) 

– Na echtscheiding vaak hertrouwen op latere leeftijd weduwnaar (sociale expertise ♀ 

ontbreekt) 

▪ Sociaal isolement toegenomen risico 

▪ Chronische terminale ziekte die het lichamelijk functioneren verminderen of pijn 

veroorzaken  

– Andere zelfdestructieve gedragingen (geen medicatie of voedsel innemen) 

B. WAARSCHUWINGSSIGNALEN & BEHANDELING (NIET GEZIEN IN DE LES) 

Waarschuwingssignalen ▪ Orde op zaken stellen 

▪ Uitspraken over sterven 

▪ Moedeloosheid 

▪ Slaap & honger veranderingen 

▪ Indirecte zelfvernietigende daden 

Mensen denken vaak dat het een natuurlijke dood is, maar dat is niet 
altijd zo. 

Behandeling ▪ Medicamenten & therapie 

▪ Hulp in coping met rol voergang 

▪ In instituten: privacy, autonomie & ruimte 
 

De 3 soorten: 

Depressie 

Pogingen naar suïcide 

Suïcide die gelukt is 
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13.6. Een veranderde sociale omgeving 

13.6.1. Sociale theorieën over veroudering 

Disengagement theory 

(onthechtingstheorie) 

▪ Ouderen zijn minder actief & interacteren minder 
vaak, ondertussen zorgt de maatschappij ervoor dat 
de ouderen bevrijdt worden van werk & 
familieverantwoordelijkheden 

▪ Wederzijds terugtrekken tussen ouderen & de 
maatschappij vindt plaats in de anticipatie van 
overlijden 

Activity theory 

(activiteitstheorie) 

▪ Sociale barrières leiden tot afname van de interactie 

▪ Niet omdat ouders dit willen, waardoor ze manieren 
gaan zoeken om betrokken te blijven bij het sociale 
leven 

▪ Jongeren willen niet meer veel contact hebben met 
ouderen 

▪ Vrienden sterven 

▪ Mobiliteit ↘ 

▪ Minder open staan voor nieuwe ervaringen 

Continuity theory 

(continuïteitstheorie) 

▪ Streven naar behoud van consistentie tussen het 
verleden & de toekomst door: 

– Investeren in langdurige, hechte relaties 

– Behoud van gekende activiteiten in gekende 
contexten 

Socio-emotional selectivity theory 

(socio-emotionele 
selectiviteitstheorie) 

▪ Sociale netwerken worden selectiever met de leeftijd 
door levensomstandigheden 

▪ Hoge leeftijd zet levenslange selectie voort 

▪ Nadruk op emotie-regulerende functies van sociaal 
contact 

▪ Veranderingen: 

– Middelbare leeftijd: huwelijksrelatie wordt inniger, 
sibling-relatie wordt verbonden, aantal vrienden 
vermindert 

– Oude leeftijd: contact met familie & langdurige 
vrienden behouden tot 80j 

– Oude leeftijd: bereidheid om nieuwe contacten 
aan te gaan ↘ 

▪ Bv: koppels met kinderen & zonder kinderen groeien 
vaak uiteen 

 

  

De hechtheid van relaties bepaalt 

hoe snel het aantal relaties ↘ 
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13.6.2. Ouder worden, tijdsperceptie & sociale doelen (niet gezien in les) 

Enkele weetjes: 

▪ Met wie zou je je tijd doorbrengen als je wist dat je weldra zou verhuizen weg van je 

gemeenschap? 

▪ Socio-emotionele selectiviteitstheorie (Carstensen & collega’s) 

Zowel jongeren als ouderen: hechte vrienden & verwanten 

▪ Onderhouden van positieve relaties 

▪ Ouderen: tijd is kostbaar, vliegt snel voorbij (“running out”), niet verspillen, beklemtonen van 

emotioneel vervullende relatie 

Studie met 3 groepen ♂ achteraan de 30j: 

▪ HIV-, HIV+ zonder symptomen, HIV+ dodelijke symptomen 

▪ ♂ zonder symptomen classificeren partners bijna uitsluitend met focus op de emotionele 

kwaliteit van de relatie 

Studie met mensen tussen 11 & 92j, hypothetisch medische doorbraak verlengt het leven met 20j 

▪ De sociale voorkeuren van ouderen werden zo divers als dat van de jongeren 

Jonge mensen met de dood in zicht zijn vaak even selectiever als de ouderen. 

13.6.3. Sociale contexten van veroudering 

A. WIJKEN (NIET GEZIEN IN DE LES) 

Meestal in voorsteden Degene die in de voorstad wonen hebben meestal een hoger inkomen 
& hebben een betere gezondheid dan degene in de stad. 

Minderheden in steden Hebben als voordelen dat er meer beschikbare diensten zijn & alles 
dichter bij is. 

 

Steun van buren & vrienden zijn belangrijker dan familie die dichtbij woont. Ze vervangen wel niet de 

familierelaties. 

Veel gemeenschappen & wijken hebben wel een soort van transportprogramma ontwikkeld zodat 

ouderen gemakkelijk naar de gezondheids- & sociale diensten, bejaardenbijeenkomsten & 

shoppingscenters kunnen gaan. 

B. MISDAAD (NIET GEZIEN IN DE LES) 

Ouderen zijn minder het doel van misdaad, maar 1 keer ermee geconfronteerd worden kan zorgen 

voor een grote angst, want het is een potentieel om: 

▪ Fysiek gekwetst te worden 

▪ Financiële gevolgen te hebben die niet gewenst zijn 

Ouderen in de binnenstad of die alleen wonen, hebben meer schrik voor: 

▪ Misdaad 

▪ Gezondheid 

▪ Inkomen 

▪ Woning 

Buurtwacht & andere programma’s kunnen de angst van ouderen doen ↘. 
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C. WOONVORMEN 

In een gewoon huis ▪ In het eigen huis wonen heeft de voorkeur & meeste controle, 
maar: 

– Meeste huizen zijn gemaakt voor jongeren & wanneer 
ouderen fysisch beperkt worden is het nog risicovol om 
alleen te wonen 

– Er is ook een grotere kans op sociale isolatie & 
eenzaamheid 

– De continue theorie kan dit verklaren: het huis zorgt voor 
continuïteit met het verleden → behoudt van de identiteit 
tijdens fysieke beperktheid & minder sociaal contact 

▪ Bij familie wonen is tegenwoordig minder frequent, zelfs bij 
minderheden 

▪ Minder uitgesproken bij ♂, die vaker met de echtgenoot 
wonen 

▪ Probleem met alleen wonen: 

– Armoede 

– Vooral onder de ♀ 

▪ 1/3 van de ouderen woont alleen in Noord-Amerika, bijna 50% 

van de 85+ zijn alleen (minder bij ♂) 

Residentiële gemeenschap ▪ Serviceflats 

▪ Begeleid wonen: diensten zoals maaltijden & dokters 

▪ Wonen met leeftijdsgenoten is bevredigend voor de meeste 
ouderen (wederzijdse steun & sociale integratie) 

– Positieve effecten voor de fysieke & mentale gezondheid 

– Grotere sociale participatie 

– Meer actieve levensstijl 

– Zinvolle rollen ontwikkelen 

– Leiderschap is mogelijk 

– Sociale steun 

Verzorgingstehuis ▪ Meest extreme beperking van autonomie 

– Weinig mogelijkheid om sociale partners te kiezen → 
gevolg: depressie 

▪ Ook hier blijft het gevoel van controle hebben & sociale 
relaties hebben belangrijk, maar er zijn minder lange sociale 
interacties → gevolg: depressie 

13.7. Relaties 

13.7.1. Algemeen 

Sociaal konvooi: beïnvloedend model van veranderingen in ons netwerk terwijl we door het leven 

gaan → zolang er een konvooi is, ga je je positief aanpassen aan veranderingen 

  



Ontwikkelingspsychologie 2 (2016-2017) 

209 
 

13.7.2. Huwelijk 

Tevredenheid bereikt een piek in de late volwassenheid door: 

▪ Minder stressvolle verantwoordelijkheden die de relatie negatief kunnen beïnvloeden 

▪ Percepties van eerlijkheid in de relatie ↗ wanneer ♂ meer participeren in huishoudelijke 

taken na pensioen 

▪ Door meer tijd samen door te brengen, samen ontspanningsactiviteiten te doen 

▪ Groter emotioneel begrip leidt tot meer positieve interacties 

▪ Minder ruzies als jongere koppels & als er ruzie is, op een betere manier oplossen 

– Meer gelijke verdeling van ‘vrouwtaken’, groter gevoel van gelijkwaardigheid 

– Meer gemeenschappelijke hobby’s, meer emotioneel begrip 

Als er ontevredenheid is over het huwelijk, dan is dat moeilijker voor ♀: 

▪ ♀ gaan nog proberen te vechten voor de relatie, wat heel stressvol is 

▪ ♂ gaan eerder zichzelf beschermen door discussies te vermijden & zich terug te trekken 

13.7.3. Langdurige homoseksuele relaties (niet gezien in de les) 

▪ Meesten gelukkig, erg bevredigend & zeggen dat hun partner de grootste sociale 

ondersteuning is 

▪ Ze zijn ook gelukkiger & gezonder dan alleenstaanden 

▪ Vroeger vaak omgegaan met tegenstand waardoor de vaardigheid om met lichamelijke 

veroudering & sociale veranderingen om te gaan, waarschijnlijk versterkt is 

▪ Grotere geslachtsrol flexibiliteit zorgt voor eenvoudigere aanpassing aan huishoudelijke 

taken 

▪ Ze hebben ook minder verwachtingen over de steun van familie → zorgt voor goede 

vriendschapsbanden 

▪ Homoseksuele koppels die goede vriendschappen hebben, rapporteerden een hoge 

levenstevredenheid & minder angst voor het ouder worden 

▪ Maar door aanhoudende vooroordelen & het gebrek aan erkenning van hun relatie, blijven 

homoseksuelen geconfronteerd met unieke uitdagingen (hebben te maken met wettelijke, 

gezondheidszorg zaken) 
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13.7.4. Laatvolwassenen Online Personal Ads 

 

13.7.5. Scheiding, hertrouwen & samenwonen (niet gezien in de les) 

 

 

A. SCHEIDING 

Weinig scheidingen in de late volwassenheid, meer aantal ↗. Redenen: 

▪ Weinig gemeenschappelijke interesses & activiteiten 

▪ ♀ melden ook de emotionele afstand van ♂ & hun niet willen communiceren 

Gevolgen: door ganse leven gegeven aan de relatie: 

▪ Moeilijk om identiteit te scheiden van de echtgenoot 

▪ Voelt aan als een gevoel van persoonlijk falen 

▪ ♀ hebben het moeilijker omdat ze nog meer jaren alleen moeten doorbrengen & ze 

financieel meer moeilijkheden hebben 

Meeste manier van coping: 

▪ Het verwijten van de ander → behouden van integriteit & zelfwaarde 

Echtscheiding 

▪ Weinig in de late volwassenheid, maar aantal ↗ 

▪ Grotere kans op hertrouwen dan na weduwschap 

▪ 2de huwelijken hebben meer kans op slagen dan 

bij jongvolwassenen 

Weduwe/weduwnaar 

▪ Weduwe (♀) 1/3 van de ouderen 

▪ Weduwnaar (♂) meer kans op hertrouwen 

(levensverwachting) 

▪ 50% van de 65+ ♀ is weduwe, van de ♂ slechts 

13% weduwnaar 
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B. HERTROUWEN 

Enkele weetjes: 

▪ Lage cijfers & deze ↘ met de leeftijd 

▪ Hoger voor gescheiden mensen dan voor weduwenaars/weduwes 

▪ ♂ tevredener dan ♀, omdat ♀ maar tussen weinig, vaak afgedankte ♂ konden kiezen 

Late hertrouw is stabieler dan die van jongeren, door: 

▪ Meer maturiteit 

▪ Geduld 

▪ Beter evenwicht tussen romantische & praktische belangen 

C. SAMENWONEN 

Een ↗ trend omwille van: 

▪ Financiële redenen 

– Belastingen 

– Sociale veiligheid & pensioenvoordeel 

– Erfenis kinderen 

▪ Famiale redenen 

– Zorgen omtrent de acceptatie van kinderen 

▪ ♀ willen hun onafhankelijkheid niet opgeven 

Relaties zijn meestal stabiel. 

13.7.6. Weduwnaarschap (niet gezien in de les) 

Enkele weetjes: 

▪ Verlies van rol & identiteit rond “een echtgenoot zijn” → voor de meesten de meest intense 

& persoonlijke rol dat je kunt in je leven zijn 

▪ Weduwen & weduwenaars leven vaak alleen i.p.v. in grote families → wel vaker dichter bij 

familie gaan wonen wanneer er financiële moeilijkheden zijn 

▪ Enkele hertrouwen, de meerderheid woont alleen (grootste probleem: moeten omgaan met 

eenzaamheid) 

▪ Manier van aanpassen varieert naargelang de leeftijd, sociale steun & persoonlijkheid 

▪ Ouderen hebben minder problemen met weduwnaarschap omdat de dood op die leeftijd 

minder onfair is 

▪ 15-25% hebben LT- moeilijkheden, maar de meerderheid bereikt hetzelfde niveau van 

welzijn als getrouwde ouderen binnen enkele jaren → minder LT-moeilijkheden dan 

jongvolwassene weduwenaars/weduwes 

Om continuïteit te behouden: 

▪ Relaties die belangrijk waren voor het overlijden behouden 

▪ Even vaak contact houden met familie & vrienden 
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Persoonlijkheid: 

▪ Eenzaamheid: extraverte persoonlijkheid & hoog zelfvertrouwen 

▪ Aanpassen: gevoel van zelf-effectiviteit 

♂ vertonen meer lichamelijke & mentale problemen + mortaliteit door: 

▪ Steunden vaak op de ♀ voor sociale contacten, huishoudelijke taken & het omgaan met 

stress → minder voorbereid als ♀ voor weduwnaarschap 

▪ Door gender-role verwachtingen voelen ♂ zich minder vrij om emoties te uiten & om hulp te 

vragen voor het eten, huishouden & sociale relaties 

▪ Minder betrokken in religieuze activiteiten dat een vitale bron is voor sociale ondersteuning 

& innerlijke kracht 

Sociale steun & interactie moeten VERDER gaan na de rouwperiode: 

▪ Familie & vrienden 

▪ Centra voor senioren, steungroepen, religieuze activiteiten, vrijwilligersactiviteiten 

Mogelijke bronnen van steun na verlies van de partner: 

▪ Familie 

▪ Vrienden 

▪ Centra voor senioren 

▪ Steun groepen 

▪ Religieuze activiteiten 

▪ Vrijwilligersactiviteiten 

13.7.7. Nooit-getrouwde, kinderloze ouderen (niet gezien in de les) 

Enkele weetjes: 

▪ Ongeveer 5% van de oudere Noord-Amerikanen → allemaal bewust van het afwijken van de 

norm, maar hebben wel alternatieve betekenisvolle relaties met nichten, neven & vrienden 

van hetzelfde geslacht 

▪ Meer eenzaamheid bij nooit-getrouwde ♂ dan nooit-getrouwde ♀ 

▪ Levenstevredenheid van oudere nooit-getrouwde ♀ is gelijk aan dan van getrouwden & zelfs 

groter dan dat van gescheiden ouderen of recente weduwes 

▪ Ze hebben een grotere kans dat familie of zelfs niet-gerelateerde mensen bij hen komen 

inwonen → wederzijdse ondersteunende relaties 

De ♀ vinden: 

▪ Dat ze problemen hebben vermeden door niet getrouwd te zijn & geen kinderen te hebben 

▪ Door deze dingen hebben ze goede vriendschappen kunnen opbouwen 
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13.7.8. Veranderingen hulp tussen broers & zussen onderling 

 

Enkele weetjes: 

▪ Zowel ♂ als ♀ rapporteren een betere band te hebben met een zus dan met een broer 

(oorzaak: ♀ tonen meer emoties & verzorgen meer) 

▪ Hoe beter de band met de zus, hoe groter het psychisch welbevinden 

▪ Hoe dichtbij men van elkaar woont, hoe meer steun siblings van elkaar krijgen 

▪ Weduwen & niet-getrouwde ouderen hebben meer contact met siblings, waarschijnlijk 

omdat ze minder competitionerende relaties hebben 

Voordelen door praten met siblings: 

▪ Appreciëren van de levenslange band met de sibling 

▪ Draagt bij aan een gevoel van familiecontinuïteit & -harmonie 

→ belangrijke aspecten voor de ego-integriteit 

13.7.9. Vriendschap (niet gezien in de les) 

Functies van vriendschap: 

▪ Intimiteit 

▪ Gezelschap 

▪ Aanvaarding van zelf & leeftijdsgerelateerde veranderingen 

▪ Band met de gemeenschap 

▪ Hulp bij verlieservaring (Bv: weduwnaarschap) 

Enkele weetjes: 

▪ Nauw verbonden met een beperkt aantal vrienden uit de nabije omgeving 

▪ Kiezen vrienden die gelijken op zichzelf 

▪ Vrienden hebben is een sterke predictor van de mentale gezondheid van ouderen 

  

Correlatie tussen 

mentale gezondheid & 

contact sibling 

Broers & zussen 

worden opnieuw veel 

belangrijker in de late 

volwassenheid 
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Geslachtsverschillen blijven bestaan: 

▪ ♀: meer intieme vriendschappen & meer occasionele vrienden 

▪ ♂: meer afhankelijk van hun ♀ voor sociale contacten 

Secundaire vrienden: 

▪ Mensen die niet de beste vrienden zijn, maar met wie ze veel occasioneel tijd mee 

spenderen, zoals in een groep gaan lunchen, bridgen, … 

▪ Komt meer voor bij ♀ 

13.7.10. Relaties met volwassen kinderen 

De kwaliteit van een relatie beïnvloedt de lichamelijk & mentale gezondheid van ouderen. 

Omgekeerd ook: conflicten & ruzies met kinderen kunnen zorgen voor zwakke fysieke & mentale 

gezondheid. 

Ze houden nog vaak contact, ook als ze ver van elkaar wonen. Houd in het achterhoofd dat kwaliteit 

belangrijke is dan kwantiteit voor het psychologisch welbevinden. 

Elkaar helpen: 

▪ In de richting van kinderen die ouders helpen wanneer ouders ouder worden 

▪ Verbondenheid beïnvloedt de bereidheid tot hulp 

▪ Meestal emotionele steun dan praktische steun (want ouders proberen afhankelijkheid te 

vermijden) 

Alleen een psychologisch welbevinden van de ouders ontstaat, wanneer ze iets terug kunnen doen. 

♂ vaker eenzaam dan ♀ door (geslachtsverschillen):  

▪ Dochters hechter, moeders & dochters als ‘kinkeepers’ 

(diegene die feesten organiseert & maakt dat iedereen elkaar eens ziet) 

Enkele weetjes: 

▪ De vroegere relatie bepaalt het later contact 

▪ Isolatie is een probleem voor oudere, gescheiden vaders 

13.7.11. Relaties met kleinkinderen & achterkleinkinderen (niet gezien in 

de les) 

Enkele weetjes: 

▪ 50% van de ouderen hebben volwassenen kleinkinderen 

– Geleidelijk ↘ contact omdat kleinkinderen zelfstandig worden, maar nog steeds hoge 

emotionele waarde voor ouderen 

– Beperkte rol van achterkleinkinderen (verzwakking van de oudere), maar ook belangrijk 

omwille van continuïteit van de familie 

▪ Grotendeels van de kleinkinderen voelen zich verplicht om een grootouder in nood te helpen 

▪ Verschillen in relaties door de betrokkenheid van grootouders tijdens de kindertijd 

▪ Grootouders hun affectie groeit naarmate ze ouder worden 

▪ De verschillen in emotionele investering (naarmate kleinkinderen ouder worden, minder 

contact met grootouders) reflecteren de generaties hun verschillende doelen 
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13.7.12. Ouderenmishandeling 

De verzorging van een oudere is moeilijker dan dat van een baby/kind. 

Ongeveer 3-7% van alle ouderen rapporteert een vorm van mishandeling: 

▪ Lichamelijk misbruik 

▪ Lichamelijke verwaarlozing 

▪ Psychologisch misbruik 

▪ Financieel misbruik 

▪ Seksueel misbruik 

Meest voorkomend: 

▪ 1ste plaats: financieel misbruik (ouderen hebben meer geld dan jongeren door WOII) 

▪ 2de plaats: psychologisch misbruik  

▪ 3de plaats: verwaarlozing 

Daders zijn: 

▪ Doorgaans familie (meestal echtgenoot of kinderen) 

▪ In verzorgingstehuizen → groeiend probleem 

Risicofactoren voor ouderenmishandeling: 

▪ Afhankelijkheid van het slachtoffer 

– Oud, zwak, mentaal/fysiek beperkt 

– PH-trekken 

 Uitvallen wanneer boos/gefrustreerd zijn 

 Passieve/vermijdende houding t.a.v. problemen 

 Laag gevoel van zelfeffectiviteit 

▪ Afhankelijkheid van de dader 

– Soms emotioneel of financieel → machteloos gevoel 

– Vaak een wederzijdse afhankelijkheid 

▪ Psychologische verstoring, stress van de dader (Bv: zorgdrager) 

– Gevolg: uitvallen tegen de oudere wanneer het te moeilijk wordt 

▪ Verleden van familiaal geweld bij de dader 

▪ Groter risico in rusthuizen van lage kwaliteit 

– Overbevolkt 

– Te weinig personeel 

– Vaak verwisseling van het personeel 
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Preventie is nodig: 

▪ Misbruik ontdekt 

– Onmiddellijke bescherming 

– Voorziening van mentale gezondheidsdienst & sociale steun 

▪ Groepen voor ouderen om misbruik te herkennen & ermee om te gaan 

▪ Diensten voor financieel beheer van ouderen als ze er zelf niet mee kunnen omgaan 

▪ Wegnemen van het negatieve stereotiep van onderen als zwak, niet mobiel, … 

Granny dumping ↗: 

▪ Het achterlaten van ouderen bij een hospitaal omdat de verzorging te lastig wordt 

▪ Vaak gaat het om demente ouderen 

13.8. Pensioen & ontspanning (niet gezien in de les) 

13.8.1. Beslissing op pensioen te gaan 

Redenen om op pensioen te gaan Redenen om te blijven werken 

▪ Goed pensioen 

▪ Grote interesse in vrije tijd 

▪ Lage betrokkenheid op het werk 

▪ Afnemende gezondheid 

▪ Partner gaat op pensioen 

▪ Routine & vervelende job 

▪ Moeten op pensioen gaan 

▪ Weinig of geen pensioen 

▪ Weinig interesse in vrije tijd 

▪ Hoge betrokkenheid op het werk 

▪ Goede gezondheid 

▪ Partner werkt 

▪ Flexibel werkschema 

▪ Aangenaam & stimulerend werk 

▪ Financiële problemen 

13.8.2. Aanpassing aan de pensionering 

Enkele weetjes: 

▪ De meeste mensen passen zich goed aan (30% aanpassingsproblemen) 

▪ Beslissing op pensioen te gaan & aanpassing ook afhankelijk van maatschappelijke factoren 

Factoren i.v.m. de aanpassing: 

▪ Financiële zorgen 

▪ Factoren op het werk 

▪ Gevoel van persoonlijke controle 

▪ Sociale ondersteuning (partner) 

▪ Goed huwelijk 
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13.8.3. Ontspanningsactiviteiten 

Interesses uit het vroeger leven meestal 
behouden 

Voldoening vinden in ontspanning hangt samen 
met een betere gezondheid & verminderde 

mortaliteit 

▪ Velen doen vrijwilligerswerk 

▪ Frequentie & verscheidenheid ↘ met de 
leeftijd 

▪ Best: ontwikkel interesses in vroegere 
volwassenheid 

▪ Zelf-expressie 

▪ Nieuwe verwezenlijkingen 

▪ Anderen helpen 

▪ Sociale interacties 

13.9. Succesvol ouder worden (optimaal ouder worden) 

13.9.1. Algemeen 

Minimaliseren van verlies & 
maximaliseren van winst 

▪ Recente theorieën focussen zich minder op resultaten, meer 
op processen & bereiken persoonlijke doelen (rekening 
houdend met individuele verschillen! Niet 1 set van 
standaarden) 

▪ Betere kennis van succesvolle ouderen (mensen waarvoor 
duurzame groei, vitaliteit & streven, eerder dan werkelijke 
toestand het welzijn bepalen) 

▪ Vaillant: succesvol ouder worden 

– = uitdrukking van veerkracht gedurende de laatste fases 
van het leven (dus gebruik maken van resilience) 

 

Mensen blijven doelen hebben, er naar streven & aanvaarden dat het niet altijd vlot gaat. Geen 

determinisme! De jonge leeftijd is niet alles bepalend. 

Middelen voor ouderen om 
doelen te bereiken & 
succesvol ouder te worden 

▪ Optimisme & gevoel van zelf-efficiëntie in verbetering van de 
gezondheid & het lichamelijk functioneren 

▪ Selectieve optimalisatie met compensatie 

▪ Versterken van zelfconcept: promoten van zelfaanvaarding & 
nastreven van gewenste ‘possible selves’ 

▪ Verbeterd emotioneel begrip & zelfregulatie 

▪ Aanvaarding van verandering voor het koesteren van de 
levenstevredenheid 

▪ Persoonlijke controle over domeinen van (on)afhankelijkheid 

▪ Kwaliteitsvolle relaties bieden sociale steun & aangenaam 
gezelschap 
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13.9.2. Resilience  

▪ = bekwaamheid zich aan te passen aan de uitdagingen & bedreigingen voor de ontwikkeling 

▪ Synoniemen: veerkracht, weerstandigheid, wilskracht, herstellingsvermogen 

– Ervaring beschouwen als controleerbaar 

– Toewijding: interesse in dagdagelijkse activiteiten 

– Uitdagingen zijn normaal & kansen zijn om te groeien 

▪ Factoren: 

– Persoonlijkheidskenmerken 

– Warme relatie ouders, sociale steun buiten de familie 

– Bronnen & kansen in de samenleving 

▪ Controleerbare factoren in het later leven (gezondheidsgewoontes, coping, 

huwelijksstabiliteit, opleiding) kunnen belangrijker zijn dan oncontroleerbare factoren uit de 

vroege leeftijd (SES van de ouders, familieleden die heel oud werden) 

 


